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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal,

nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 496, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Caçu a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caçu, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 203, de 31 de maio de 2000, que autoriza a

Associação Comunitária e Cultural de Caçu a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Caçu Estado de Goiás.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de dezembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 497, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária de Jaboticatubas a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jaboticatubas, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 153, de 25 de abril de 2000, que autoriza a

Associação Rádio Comunitária de Jaboticatubas a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Jaboticatubas, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de dezembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
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MENSAGENS

N° 1.303/01 - Do Poder Executivo, soliCi-
tando a retirada do PL n° 5.703/01 .

N° 1.305/01 - Do Poder Executivo, subme
tendo aos membros do Congresso Nacional per
missões para executar serviços de radiodifusão
sonora em freqüência modulada nas entidade
que especifica ..
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N° 1.307/01 - Do Poder Executivo, em produção do petróleo e de gás natural em
aditamento à Mensagem n° 1.304 encaminha campos situados na plataforma continental
alterações ao PL n° 5.805/01. .. 62350 brasileira. 62372

OFíCIOS

N° 302/01 - Da Senhora Najla Maria Gur
gel Passos, Presidente do Conselho Regional de
Enfermagem do Ceará, comunicando o recebi-
mento do Ofício SGM/P n° 1.340/01. .. 62350

N° 24/01 - Do Senhor Otávio da Silva Nas
cimento Júnior, Presidente da União dos Estu
dantes de Soure - UNES, solicitando aos repre
sentantes do Governo um centro esportivo edu-
cacional. 62351

N° 1.649/01 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFLlPST,
indicando os Deputados do referido Bloco que in
tegrarão a Comissão Especial destinada a apreci-
ar e proferir parecer à PEC n° 306-AlOO.. ...... ......... 62370

W 915/01 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Luiz Bittencourt passa a integrar a
Comissão de Seguridade Social e Família............ 62370

N° 916/01 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Júlio Rebecker passa a integrar a Co-
missão de Constituição e Justiça e de Redação. .. 62370

N° 924/01 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Michel Temer passa a integrar a
comissão de Finanças e Tributação. 62370

N° 317/01 - Do Senhor Deputado Jorge
Tadeu Mudalen, Presidente da Comissão de Fi
nanças e Tributação, comunicando que o relator
do PL n° 1.745/99, deixou de apreciar as emen-
das de nOs 1 a 4, de 2001................................... 62370

N° 334/01 - Do Senhor Deputado Jorge Ta
deu Muda/en, Presidente da Comissão de Finan
ças e Tributação, comunicando que a referida Pre-
sidência fez a leitura da Mensagem n° 941/01......... 62371

W 97/01 - Do Senhor Deputado Alberto
Goldman, renunciando a sua candidatura ao
Con~elho da República....... 62371

REQUERIMENTO
Do Senhor Deputado Roberto Pessoa, soli

citando registro nos Anais desta Casa voto louvor
pelo transcurso dos 123 anos de emancipação
política de Ibiapina Município cearense................. 62371

PROJETOS DE LEI
Projeto de lei n° 5.520, de 2001 (Do Sr.

Clementino Coelho) - Mera a destinação prevista
nos arts. 48 e 49 da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de
1997, para a compensação financeira devida pela

Projeto de Lei n° 5.756, de 2001 (Do Supe
rior Tribunal de Justiça) - Cria 183 Varas Federa
is destinadas precipuamente à interiorização da
Justiça Federal de Primeiro Grau e à implantação
dos Juizados Especiais Federais no País e dá
outras providências.......................... 62376

Projeto de Lei n° 5.761, de 2001(00 Poder
Executivo) - Mensagem n° 1.281/01 Dispõe sobre
a criação da Universidade Federal de Campinas
Grande - UFCG, a partir do desmembramento
da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, e
dá outras providências................ 62386

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

Projeto de Decreto Legislativo nO 1.314, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 537/01,
TVR n° 788/01 Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Radiodifusão Conexão
FM para o Desenvolvimento Artístico e Cultural a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Pirapetinga, Estado de Minas
Gerais. 62391

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.333, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 749/01,
TVR n° 999/01 - Aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Difusora Rhema Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Barão de Anto-
nina, Estado de São Paulo. 62394

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.375, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n°
535/01, TVR n° 779/01 - Aprova o ato que outor
ga concessão à Pantanal Som e Imagem Uóa.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Cáceres, Estado do
Mato Grosso. 62396

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.381, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem nO 565/01,
TVR n° 812/01 Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Beneficente de Santa Cruz da Venerada a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Santa Cruz, Estado de Pernam-
buco. 62400

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.382, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem nO 565/01
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62424

62433

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.394, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 745/01,
TVR n° 996/01 - Aprova o ato que outorga con
cessão à Fundação Educativa, Cultural e Assis
tencial Ismênia Vitta Reis para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Pouso
Alegre, Estado de Minas Gerais .

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Aviso ao Ple
nário sobre existência de nova lista de inscrição
para uso da palavra .

IV - Breves Comunicações

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Ne
crológio da Profa. Hildete Brasil de Sá Cavalcante...

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
CE) - Celebração de convênios entre o Ministé
rio da Educação e Secretarias Estaduais para
implementação do Programa de Melhoria e
Expansão do Ensino Médio - Projeto Escola Jo
vem e do Programa Desenvolvimento do Ensino
Médio - Projeto Alvorada. Empenho do Governa
dor Tasso Jereissati na implantação dos Progra
mas no Estado do Ceará. Excelência da atuação
do Ministro Paulo Renato Souza, da Educação....

ALEX CANZIANI (PSDB - PR) - Transcur
so do 6r aniversário de criação do Município de
Londrina, Estado do Paraná .

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Empenho da
sociedade brasileira no cumprimento das metas
estabelecidas no Plano Nacional de Raciona
mento de Energia Elétrica. Investimentos realiza
dos pelo Governo Fernando Henrique Cardoso

Projeto de Decreto Legislativo nO 1.392, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 744/01,
TVR 991/01 - Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação PREVE para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Bauru,
Estado de São Paulo .

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.390, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 734/01,
TVR 986/01 - Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Radiodifusão de Recreio
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Recreio, Estado de Minas Ge-
rais ..
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TVR n° 813/01 Aprova o ato que autoriza a Asso- reito de exclusividade, serviço de radiodifusão
ciação de Moradores da Praia do Canto a execu- comunitária na cidade de Tabocas do Brejo Ve-
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu- lho, Estado da Bahia....... 62421
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. 62404

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.383, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem nO 565/01,
TVR 815/01 - Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação de Radiodifusão Comunitária de Buriti
Bravo (ARCA-BB) a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Buriti Bravo,
Estado do Maranhão. .. 62407

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.384, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 565/01,
TVR 817/01 Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Comunicação e Cultura de
Santa Maria da Vitória - ACCCSMV a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia.

Projeto de Decreto Legislativo nO 1.385, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 624/01,
TVR 836/01 - Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária e Cultural Amigos de Taqua
rana a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Taquarana, Estado de
Alagoas ..

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.387, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem nO 638/01,
TVR 882/01 - Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Movimento Comunitário Rádio Serra Ver
de FM a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Serranópolis, Estado
de Goiás ..

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.388, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 702/01,
TVR 912/01 - Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Assistencial da Chapada (AAC), a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Utinga, Estado da Bahia .

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.389, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 732/01,
TVR 947/01 - Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Nossa Senhora da Concei
ção a executar, pelo prazo de três anos, sem di-
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NILSON MOURÃO (PT - AC) - Descon
tentamento com a aprovação, pela Câmara dos
Deputados, do Projeto de Lei n° 5.483, de 2001,
sobre alteração de dispositivo da Consolidação
das Leis do Trabalho. Contrariedade à política
econômica adotada pelo Governo Federal ..

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE) 
Outorga, pela Câmara de Vereadores de Petroli
na, do título de Cidadão Petrolinense ao Presi
dente do Tribunal de Justiça do Estado de Per
nambuco, Desembargador Nildo Nery dos San-
tos ..

EULER MORAIS (PMDB - GO) - Improce
dência dos argumentos de Organizações
Não-Governamentais e do Governador Marconi
Perillo, do Estado de Goiás, contra a implantação
da Hidrovia Tocantins-Araguaia-Rio das Mortes.
Anúncio de apresentação de requerimento às
Comissões de Viação e Transportes e Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias solicitan
do a realização de audiência pública para a dis
cussão da implementação da hidrovia em Goiás..

MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Elogio à
Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul
pela prisão de assaltantes da empresa CIFRA,
do Município de Dourados. Homenagem póstuma
ao Sargento Fábio Gomes .

LUIZ ALBERTO (PT - BA - Pela ordem.)
Demissão do presidente da empresa Petróleo
Brasileiro S. A. - PETROBRAS, Henri Philippe
Reichstul. .

IVAN VALENTE (PT - SP) - Repúdio à
aprovação, pela Casa, da proposta de flexibiliza
ção das leis trabalhistas brasileiras. Submissão
do Governo Fernando Henrique Cardoso aos in
teresses do sistema financeiro e da classe em-
presarial .

OLlMPIO PIRES (Bloco/PDT - MG) - Des
respeito do Governo Fernando Henrique Cardo
so aos direitos constitucionais de servidores apo-
sentados e pensionistas .

ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP) - Excelên
cia dos projetos desenvolvidos pela Secretaria de
Estado da Juventude, Esporte e Lazer, do Estado
de São Paulo. Realização, pela Secretaria Muni
cipal de Educação, Cultura e Esporte, do Municí
pio paulista de Jundiai, do I Congresso da Juven
tude. Excelência dos programas administrados
pela Secretaria de Integração Social do Municí
pio. Continuidade do Fórum de Debates Juventu
de, Novos Caminhos, em Municípios do interior
do Estado ..
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62439

62326 QlIillla-teíra 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEI'UTADOS Lkz\!lIlbrn d\! 200(

no setor elétrico nacional. Aplausos ao Ministro Estado do Rio de Janeiro, pela alteração do ho-
Pedro Parente pelo anúncio de implantação de rário de atendimento bancário ,. 62444
novas metas de racionamento de energia. Exce-
lência da atuação do Ministro Pedro Parente à
frente da Câmara de Gestão da Crise de Energia
Elétrica. 62434

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Elogio ao
Ministério da Educação pela implantação do Pro
grama Nacional do Livro Didático. Apoio à Pro
posta de Emenda à Constituição n° 433, de
2001, apresentada pelo Deputado Manoel Vitório
e outros, em benefício dos maiores de 60 anos
de idade ..

LUCIANO ZICA (PT - SP) - Descontenta
mento com a demissão do Presidente da empre
sa Petróleo Brasileiro SA - PETROBRAS, Henri
Philippe Reichstul. Excelência da administração
do Prefeito Arisleu Ferreira Pires, do Município
de Biquinhas, Estado de Minas Gerais ..

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - Críticas à
declaração do Ministro Geraldo Quintão, da
Defesa, sobre motivos do atraso no pagamento
do soldo de militares das Forças Armadas ..

CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Crise
mundial na aviação civil. Solicitação ao Governo
Federal de providências acerca da empresa
TRANSBRASIL SA Linhas Aéreas ..

DR. HELENO (PSDB - RJ) - Importância
dos Programas Saúde da Família, Bolsa-Alimen
tação, Redução da Mortalidade Materna e Neo
natal e Humanização do Parto, implementados
pelo Ministério da Saúde. Agradecimento ao Sr.
Henri Philippe Reichstul pelo trabalho desenvolvi
do à frente da empresa Petróleo Brasileiro S.A. -
PETROBRAS .

MARCELO TEIXEIRA (PMDB - CE) - Re
conhecimento, pelo Tribunal de Contas do Muni
cípio de Fortaleza, Estado do Ceará, da atuação
do Prefeito Juraci Magalhães em prol da área so-
cial .

MANOEL SALVIANO (PSDB - CE) - Con
gratulações ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso e ao Ministro Paulo Renato Souza, da
Educação, pela implantação do Programa Bol-
sa-Escola ..

MARCIO FORTES (PSDB - RJ) - Preocu
pação do povo fluminense com a crise de ener
gia elétrica. Apoio da população do Rio de Janei
ro à retomada das obras da Usina Nuclear de
Angra 111. Anúncio da apresentação de projeto de
lei sobre transformação do Instituto Nacional de
Metrologia em autarquia especial. ..

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Transtornos
causados à população da Baixada Fluminense,
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PADRE ROQUE (PT - PR) - Críticas à
aprovação, pela Casa, da proposta governamen
tal referente à alteração de dispositivo da Conso
lidação das Leis do Trabalho. Necessidade de
providências do Ministério do Desenvolvimento
Agrário acerca de irregularidades na construção
de moradias no assentamento Brasil Novo, no
Município de Querência, Estado de Mato Grosso.

LUIZ ALBERTO (PT - BA) - Mudança na
Presidência da Petróleo Brasileiro SA Convoca
ção, pela Comissão de Seguridade Social e Fa
mllia, do Presidente da Petrobras e de entidades
representativas dos petroleiros para audiência
pública destinada ao debate do processo de alte-
ração do plano de seguridade social da empresa. 62473

ELIAS MURAD (PSDB - MG) - Tragédia
ocorrida na casa de shows Canecão Mineiro, em
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Ineficá
cia dos órgãos de fiscalização da Capital do
Estado..... 62473

POMPEO DE MAnOS (Bloco/PDT - RS)
- Instalação em Assembléias Legislativas Esta
duais de Comissões Parlamentares de Inquérito
para investigação do custo do leite no País. ......... 62474

CARLOS MOSCONI (PSDB - MG) 
Unanimidade da aprovação, pelo Parlamento
Latirio-Americano, da resolução sobre quebra de
patentes de fármacos considerados essenciais e

LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG) - Artigo
"Reforma da CLT: as dez grandes dúvidas", do
Prof. José Pastare, publicado pelo jornal O Esta-
do de S.Paulo ..

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP) - Crescimen
to da dívida social do Governo Fernando Henri-
que Cardoso ..

CORIOLANO SALES (PMDB - BA) - Agra
vamento da situação econômica do País em con
seqüência da alta de juros. Anúncio de apresen
tação de proposta de emenda à Constituição so
bre criação do benefício de renda mínima para
pessoas com idade superior a 65 anos ..

NILTON CAPIXABA (PTB - RO) - Necessi-
dade de realização de concurso público e de cri-
ação de plano de cargos e salários para o qua-
dro de pessoal da Agência de Defesa Sanitária
Agrossilvopastoril do Estado de Rondônia. Erra-
dicação da febre aftosa no Estado ..

ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR) 
Urgente liberação de recursos orçamentários para
restauração da BR-174, trecho Manaus-Boa Vis-
ta............................................................................ 62473
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62459

62452

62453
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JAIME MARTINS (Bloco/PFL - MG) - tivo da Lei de Responsabilidade Fiscal acerca de
Anúncio de inauguração do Hospital do Câncer contenção de gastos com pessoal. 62464
do Centro-Oeste de Minas, no Município de Divi-
nópolis, Estado de Minas Gerais. Defesa de
construção de hospital de olhos no Município. ..... 62451

MARCOS AFONSO (PT - AC) - Lança
mento, pelo Governo do Estado do Acre, do Pro-
grama Bolsa Primeiro Emprego... 62460

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) - Rela
tório da visita do orador à Venezuela como repre
sentante da Câmara dos Deputados no Pacto
Andino..... 62461

EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO) - Apoio
a emendas à Medida Provisória n° 9, de 2001,
sobre renegociação de dívidas dos produtores
rurais.. 62462

MORONI TORGAN (Bloco/PFL - CE) -
Apoio à candidatura da Governadora Roseana
Sarney, do Estado do Maranhão, à Presidência
da República. Considerações acerca do suposto
estupro da cantora mexicana Glória Trevi nas de
pendências da Polícia Federal, em Brasília........... 62462

FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC) 
Defesa de lançamento, pelos partidos oposicio
nistas, de candidatura única à Presidência da
República............ 62463

IÉDIO ROSA (Bloco/PFL - RJ) - Alerta so-
bre possibilidade de descumprimento de disposi-

ARY KARA (PTB - SP) - Votos de sucesso
a Luiz Carlos Moura Miranda, novo Diretor do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sedia
do no Município de São José dos Campos, Esta
do de São Paulo. Transcurso do 3560 aniversário
de fundação do Município de Taubaté, Estado de
São Paulo - 5 de dezembro ..

ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO) 
Anúncio de apresentação de projeto de lei sobre
preservação do Rio Araguaia e proibição da
construção da Hidrovia Araguaia-Tocantins. Cria
ção, no Estado de Goiás, do Movimento de Defe-
sa do Rio Araguaia ..

ARY KARA (PTB - SP - Pela ordem.) 
Presença, no plenário, do ex-Governador Paulo
Maluf ..

EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO)
- Posicionamento do PDT em relação à proposta
de emenda à Constituição sobre revisão da imu-
nidade parlamentar ..

LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ) - Lançamen
to, pelos Ministérios da Justiça e da Saúde, de
programa nacional destinado à redução de aci-
dentes de trânsito .



62483

62488

62486

62488

62484

62487

62486

62483

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Convocação
dos Deputados ao plenário para início da Ordem
do Dia .

PAULO ROCHA (PT - PA) - Descaso do
Governo Fernando Henrique Cardoso com os di
reitos constitucionais da classe trabalhista. Con
veniência de realização, pelos trabalhadores, de
gestões junto ao Senado Federal para rejeição
do projeto de lei sobre flexibilização das leis tra-
balhistas brasileiras " " " .

SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC) 
Apoio à criação das carreiras de Técnico Federal
Agropecuário e de Auxiliar Técnico Federal Agro
pecuário no âmbito do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. Defesa de inclusão
dos referidos cargos nas carreiras típicas do
Estado .

GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL) 
Precariedade da malha rodoviária brasileira.
Urgente alocação de recursos orçamentários
para recuperação da BR-l0l no Estado de Ala-
goas ..

HENRIQUE FONTANA (PT - RS) - Con
trariedade à forma de distribuição de medica
mentos prevista no Programa Auxilio-Medica
mento, a ser anunciado pelo Ministério da Saúde.
Inconveniência da assinatura do Ministro José
Serra, da Saúde, nas cartas enviadas aos usuári
os do Sistema Único de Saúde com pedido de
reforço na fiscalização das guias de Autorização
de Internação Hospitalar - AIH. Observância do
princípio de impessoalidade no trato dos recur-
sos públicos ..

ENI VOLTOLlNI (PPB - SC) - Anúncio da
apresentação de proposições sobre temas relaci
onados à saúde, ao meio ambiente e a acidentes
de trânsito em decorrência do consumo de dro-
gas e bebidas alcoólicas ..

JOÃO MENDES (Bloco/PFL - RJ) - Au
mento de tarifa de energia elétrica no Estado do
Rio de Janeiro. Impacto da medida na economia
do cidadão consumidor e sobre os preços dos
produtos industrializados ..

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA) - Reportagem "Aliados de Roseana loteiam
projeto social", publicada pelo jornal Folha de
S.Paulo ..

DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP) - Impor
tância do mercado de capitais para o crescimento

62478

62480

62476

62481

62477

62475

62479

62479

62477
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sobre implantação de política de medicamentos ral de realização de campanha acerca do tema.
genéricos nos países da América Latina." ..... ".,," 62475 Concessão ao Município de Piraí, no Estado do

Rio de Janeiro, do Prêmio de Gestão Pública e
Cidadania, pela implantação do Projeto de De-
senvolvimento Local. 62482

SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB - PA) 
Protesto contra ataques de Israel ao povo
palestino. Ameaça dos Estados Unidos da
América contra a Somália. Responsabilidade do
Presidente George W. Bush, dos Estados Unidos
da América, pela ascensão do fascismo no
mundo .

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
AM) - Encaminhamento à Mesa Diretora da
Casa de processo contra o Presidente da Repú
blica por prática de crime de responsabilidade. " ..

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) 
Expectativa de concessão, pelo Governador Jai
me Lerner, do Estado do Paraná, de audiência a
servidores do ensino superior em greve " .

MAX ROSENMANN (PMDB - PR) - Apre-
I •

sentação, no seminário Agua - Problemas e So-
luções para o Século XXI, dos resultados de pes
quisa sobre a qualidade da água na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná .

BENITO GAMA (PMDB - BA) - Eleição do
Desembargador Carlos Alberto Dutra Cintra para
o cargo de Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia. Editorial "Justiça Altiva", publi
cado pelo jornal A Tarde, de Salvador.. " ........ "" ..

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) - Pro
testo contra a aprovação em regime de urgência,
pela Casa, da proposta governamental referente
a alteração de dispositivo da Consolidação das
Leis do Trabalho ..

COSTA FERREIRA (Bloco/PFL - MA) 
Urgência na adoção de medidas de combate à
violência e à impunidade no País. Necessidade
de destinação de maiores recursos para a área
de segurança pública brasileira " .

PEDRO EUGÊNIO (PT - PE) - Inconformi
dade com a aprovação, pela Casa, da proposta
governamental referente à alteração de dispositi
vo da Consolidação das Leis do Trabalho ...... " .. ".

CARLOS NADER (Bloco/PFL - RJ) 
Esforço conjunto de empresários e sindicalistas
para redução de óbitos provocados por acidente
de trabalho no País. Sugestão ao Governo Fede-

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Realiza
ção, pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, de audiência pública para debate sobre
possíveis fraudes no comércio exterior brasileiro.
Anúncio de apresentação de proposições a res
peito do tema. Pedido de criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigação do
assunto ..



62502

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Transcur
so do Dia Mundial do Voluntário - 5 de dezem-
bro.......................................................................... 62503

VIC PIRES FRANCO (Bloco/PFL - PAi 
Outorga, pela Academia Brasileira de Arte, Cultu
ra e História, da Medalha de Mérito Empresarial
no Grau de Comendador ao íornalista Romulo
Maiorana Júnior. 62503

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR) - Re
sultados negativos da concessão de incentivos
fiscais a empresas automobilísticas para instala-
ção de montadoras no País. 62504

JOÃO TOTA (PPB - AC) - Concessão,
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, do bene
fício do seguro-desemprego a pescadores arte
sanais durante o período da piracema. Empenho
do orador na liberação, pelo Ministério da Agri
cultura, Pecuária e Abastecimento, de recursos
para instalação de frigorífico público no Município
de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre. .. ...... ........ 62505

JOÃO HERRMANN NETO (Bloco/PPS -
SP) - Aprovação, pela Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, da proposta de
revogação da Lei de Segurança NacionaL.... ........ 62506

GLYCON TERRA PINTO (PMDB - MG) 
Indignação com atos praticados pela imprensa e
pelo Ministério Público contra o Chefe do Esta
do-Maior da Policia Militar de Minas Gerais, Co-
ronel Severo Augusto da Silva Neto. 62506

JOSÉ DIRCEU (PT - SP) - Apoio à propos-
ta de instituição do Imposto Predial e Territorial
Urbano progressivo apresentada pela Prefeitura
Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo. ...... 62507

VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ.
Pela ordem.) - Nota da Frente Parlamentar em

JOÃO SAMPAIO (Bloco/PDT - RJ) - Com
prometimento da estação de tratamento do Rio
Guandu, responsável pelo abastecimento do Mu
nicípio do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminen
se, no Estado do Rio de Janeiro. Urgente neces
sidade de elaboração, pela Agência Nacional de
Águas, em parceria com entidades estaduais e
municipais, de programa de despoluição do Rio
Paraíba do Sul. Anúncio de apresentação do Pro
jeto de Lei n° 5.313, de 2001, sobre obrigatorie
dade de realização de exames laboratoriais em
amostras de água coletadas nas estações de tra
tamento, adutoras, redes de distribuição e reser-
vatórios ..

62494

62494

EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE) - Previ
são, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaci
ais, de chuvas regulares na região Nordeste em
2002. Necessidade de renegociação de dívidas
dos produtores rurais nordestinos. 62495

LEUR LOMANTO (PMDB - BA) -
Conveniência de realização da reforma tributária. 62497

RUBEM MEDINA (Bloco/PFL - RJ) - Defe
sa de estabelecimento de mecanismos adequa
dos para financiamento de pequenas empresas
no País................................................................... 62498

FEU ROSA (PSDB - ES) - Visita do orador
ao Instituto Militar de Engenharia e ao 10 Bata-
lhão de Forças Especiais do Exército....... 62498

FERNANDO ZUPPO (PSDC - SP) - Inefi
cácia da fiscalização tributária no País. Conside
rações críticas sobre o Programa de Recupera-
ção Fiscal - REFIS. 62500

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Escolha, pelo Conselho Deliberativo e pela Dire
toria Executiva da Associação dos Engenheiros
Agrônomos do Estado de São Paulo, do médico
veterinário Francisco Sérgio Jardim como Desta-
que Liderança Rural 2001. 62501

PAULO LIMA (PMDB - SP) - Repúdio da
Fundação Armando Álvares Penteado à matéria
"Filantropia da viúva banca escola da vizinhança
chique de FHC", de Josias de Souza, a respeito
da concessão, à entidade, da isenção do recolhi
mento de tributos previdenciários, publicada pelo
Jornal do Brasil. .. 62501

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Conse
qüências para o País da falência da empresa de
energia elétrica American Corporation ENRRON,
dos Estados Unidos da América ..

EULER RIBEIRO (Bloco/PFL - AM) - Êxito
do Proíeto de Desenvolvimento Integral implanta-
do na Vila de Itapeaçu pelo Governo Amazonino
Mendes, do Estado do Amazonas .

TELMO KIRST (PPB - RS) - Elogio ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso pelo dis
curso sobre comércio internacional, proferido na
Assembléia Nacional da França. 62495
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econômico do País. Preocupação com a queda LUCIANO CASTRO (Bloco/PFL - RR) -
do nível de negócios das bolsas brasileiras, nos Carta de Roraima, elaborada por ocasião de en-
últimos anos, em decorrência de perda de liqui- contro de loías maçônicas promovido pelo Gran-
dez para o mercado norte-americano. Reivindica- de Oriente Estadual de Roraima. 62502
ção dos Presidentes da Bolsa de Valores de São
Paulo - BOVESPA e da Força Sindical de isenção
da cobrança da Contribuição Provisória sobre Movi
mentação Financeira (CPMF) nas operações das
bolsas de valores. 62493



62532

62533

62534

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado FÉLIX MENDONÇA
(PTB - BA). 62536

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB, BA). ...... ...... ....... 62536

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. 62536

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO COSER (PT - ES).. 62536

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação,
em segundo turno, do Substitutivo apresentado à
Proposta de Emenda Constitucional nO 610, de
1998...................................................................... 62536

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Bloco/PDT - SP).....

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ) ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado EURICO MIRANDA
(PPB - RJ) ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG) 
POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS) 
MARCOS ROLlM (PT - RS) - INÁCIO ARRUDA
(Bloco/PCdoB - CE). 62534

MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Pela ordem.)
- Participação da oradora em solenidade de ina
uguração da Vila do Papai Noel, em Belo Hori
zonte, Estado de Minas Gerais. Visita de Deputa
das à cantora mexicana Glória Trevi, presa no
Complexo Penitenciário da Papuda, Brasília, Dis-
trito Federal. 62535

62517

62517

62517

62517

62517

62517

62518
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Defesa do Brasil contra a indicação de Francisco PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deferimen-
Gros para a Presidência da Petrobras........... .... .... 62508 to da questão de ordem do Deputado Bispo Ro-

drigues. 62527

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG) -
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Bloco/PDT - SP).. 62527

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 610-C, de 1998, ressalvados os
destaques. 62528

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA) - BISPO
RODRIGUES (Bloco/PL - RJ) - RUBENS
BUENO (Bloco/PPS - PR) - ROBERTO
JEFFERSON (PTB - RJ) - GERSON PERES
(PPB - PA) - NELSON PELLEGRINO (PT - BA)
- MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS) 
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP) -
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PElo 62528

VI - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 610-C, de 1998, que dá nova re-
dação ao art. 53 da Constituição Federal. .

VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ.
Pela ordem.) - Necessidade de determinação
aos parlamentares, pela Presidência, de respeito
aos ocupantes da tribuna .

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or
dem.) - Solicitação à Presidência de determina
ção de imediato encerramento dos trabalhos nas
Comissões ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Anúncio de
inserção na pauta de propostas de emendas à
Constituição .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Acatamen
to do pedido do Deputado Professor Luizinho.......

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO (Bloco/PDT - SP) - HENRIQUE
FONTANA (PT - RS) .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) ..

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados NELSON PELLEGRINO
(PT - BA), GERSON PERES (PPB - PA). 62519

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Comunica
ção ao Plenário sobre realização de acordo de
Líderes para correção do caput de dispositivo
constante na proposta. 62520

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados JOSÉ GENOíNO (PT - SP) - MENDES
RIBEIRO FILHO (PMDB -RS) - JOSÉ
GENOíNO (PT - SP) - INOCÊNCIO OLIVEIRA
(Bloco/PFL - PElo 62523

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão...... 62523

Usou da palavra o Sr. Deputado IBRAHIM
ABI-ACKEL (PPB - MG) - Relator da matéria. ..... 62523

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO (Bloco/PDT - SP) - JOSÉ GENOíNO
(PT - SP) - GERSON PERES (PPB - PA) 
FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC). ...... ...... 62524

BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ) 
Questão de ordem sobre permanência da Bíblia
Sagrada sobre a mesa durante a sessão..... 62527



62552

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SERAFIM VENZON (Blo-
co/PDT - SC). 62552

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or
dem.) - Apresentação de projeto de lei sobre ins
tituição e conceituação das empresas de auto-
gestão no País... 62552

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO CALDAS (Blo-
co/PL - AL). 62552

LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP. Pela
ordem.) - Realização, no Espaço Cultural da
Casa, do seminário Democracia, Cidadania e
Participação. 62552

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem.)
- Apresentação de proposta de emenda à Cons
tituição sobre aplicação de 5% da receita resul
tante de impostos arrecadados pela União, Esta
dos, Municípios e Distrito Federal no custeio de
ações de combate à criminalidade e à delinqüên
cia no País. Cumprimentos à Presidência' pela
aprovação da proposta de restrição da imunidade
parlamentar. Apoio à adoção de medidas legisla
tivas para devolução de recursos aos cofres pú-
blicos... 62552

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pela
ordem.) - Homenagem póstuma prestada pela
Presidência da Casa ao ex-Governador Mário
Covas, do Estado de São Paulo. 62553

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados L1DIA QUINAN
(PSDB - GO) - MAURO LOPES (PMDB - MG). .. 62553

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. .. 62553

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB, CE)............. ...... 62553

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Supressão
da expressão destacada.................................. ...... 62553

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Destaque
para votação em separado do § 30 do art. 53,
constante do art. 10 da emenda aglutinativa subs-
titutiva. 62554

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP)................ ...... 62554

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação da
matéria destacada. 62554

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL) ..

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) 
Desistência do USo da palavra para encaminha-
mento da votação da matéria. 62548

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA (Bloco/PSB - MA)..... 62548

Usou da palavra, como autor do requerimento,
o Deputado GERSON PERES (PPB - PA). 62548

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO
RODRIGUES (Bloco/PL - RJ), JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO (Bloco/PDT - SP) - ROBERTO
JEFFERSON (PTB - RJ) - GERSON PERES
(PPB - PA) - JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo-
co/PSB - MA) - WALDIR PIRES (PT - BA) 
MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS) 
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP) 
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE)............ 62548

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Anúncio de
realização da eleição dos membros do Conselho
da República. 62549

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ GENOíNO (PT - SP). .. 62549

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado MARCOS LIMA (PMDB -
MG)........................................................................ 62550

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ)......... 62550

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ASDRUBAL
BENTES (PMDB - PA) - ELlSEU RESENDE
(Bloco/PFL - MG) - LUIZ ALBERTO (PT - BA).... 62550

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MARCOS ROLlM (PT - RS)............................. 62550

ADÃO PREITO (PT - RS. Pela ordem.) 
Denúncia de abusos e arbitrariedades praticadas
contra trabalhadores rurais no Município de For-
mosa, Estado de Goiás. 62551

ANA CORSO (PT - RS. Pela ordem.) - Vi
sita da oradora à cantora mexicana Glória Trevi,
presa no Complexo Penitenciário da Papuda, no
Distrito Federal. 62551

PEDRO VALADARES (Bloco/PSB - SE.
Pela ordem.) - Registro de voto. Presença, na
Casa, do Presidente da Associação dos Mem
bros dos Tribunais de Contas do Brasil, Carlos
Pina. 62551
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PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri- Usou da palavra pela ordem, para registro
mento de destaque para votação em separado de voto, o Sr. Deputado ALEXANDRE SANTOS
da expressão "proferidos no exercício do manda- (PSDB - RJ). 62551
to ou em função dele" , constante do caput do
art. 53 do Substitutivo. 62548



62572

62571

62572

62571

62582

62572

62571

62571

62570

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
NILMÁRIO MIRANDA (PT - MG) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 222-0, de 2000, que acrescenta
o art. 149 à Constituição Federal........................... 62583

OSMAR TERRA (PMDB - RS. Pela or-
dem.) - Solicitação aos Parlamentares de per-
manência no plenário. 62583

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão. 62583

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

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ ROCHA (Blo-
co/PFL - BA) ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Manuten-
ção da expressão destacada .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não-acolhi
mento de emenda aglutinativa sobre inclusão do
termo "pelas ações ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO MATOS
(PMDB - SC) - DR. GOMES (Bloco/PFL - AM) ...

ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS (Blo
co/PFL - SC. Pela ordem.) - Associação à homena
gem póstuma prestada pela Casa ao ex-Governa-
dor Mário Covas, do Estado de São Paulo ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado GERMANO RIGOnO
(PMDB - RS).......... 62582

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
da Emenda de Redação n° 1................................. 62582

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da redação final. Encaminhamento da
matéria ao Senado Federal. 62583

OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PRo Pela or
dem.) - Correspondência enviada ao orador pelo
Pastor Rawderson Rangel, de Curitiba, Estado
do Paraná, sobre classificação, em livro didático
norte-americano, da Amazônia como área inter-
nacional. ..

ENI VOLTOLlNI (PPB - SC. Pela ordem.)
Atraso na conclusão, pelo Brasil, do documento
relativo à Agenda 21 nacional. Solicitação aos
Deputados do Partido Progressista Brasileiro de
permanência no plenário ..

62565

62565

62565

62566

62566

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MARCELO
TEIXEIRA (PMDB - CE) - FÉLIX MENDONÇA
(PTB - BA) - CESAR BANDEIRA (Bloco/PFL -
MA). 62569

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA. Pela ordem.) - Anúncio de apresentação de
proposta de emenda à Constituição a respeito da
urgência constitucional. .. 62569

CLOVIS ILGENFRITZ (PT - RS. Pela or-
dem.) - Protesto contra a reduçâo salarial impos-

Usou da palavra pela ordem, para retifica
ção de voto, o Sr. Deputado CARLOS NADER
(Bloco/PFL - RJ) ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados PEDRO
EUGÊNIO (PT - PE) - RONALDO SANTOS
(PSDB - RJ) - CARLOS DUNGA (PTB - PB) .

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Denúncias de ameaças de punição, por Diretores
da Petrobras, contra petroleiros e sindicalistas da
região da Bacia de Campos, Estado do Rio de
Janeiro. Apelo ao Ministério de Minas e Energia e
à Direção da Petrobras para cumprimento de
acordo coletivo de trabalho .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MARCOS DE
JESUS (Bloco/PL - PE) - RICARDO FERRAÇO
(Bloco/PPS - ES) .

CARLlTO MERSS (PT - SC. Pela ordem.)
- Transcurso do Dia Internacional do Voluntário 
5 de dezembro. Artigo "A oposicionista contente
e o situacionista descontente", de autoria do jor-
nalista Marcelo Coelho, publicado pelo jornal Fo-
lha de S.Paulo ..

BABÁ (PT - PA. Pela ordem.) - Excessos
praticados pelas Polícias Militar e Civil e pela
Justiça do Estado de Goiás no desalojamento de
trabalhadores rurais acampados na Fazenda
Santa Bárbara, Município de Formosa. Solicita
ção à Comissão de Direitos Humanos da Casa
de providências acerca do assunto. . 62569
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Usaram da palavra para orientação das ta a arquitetos e engenheiros no processo de re-
respectivas bancadas os Srs. Deputados INÁCIO estruturação do Banco do Brasil SA 62569
ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE) - RONALDO
VASCONCELLOS (Bloco/PL - MG) - DR.
BENEDITO DIAS (PPB - AP) - FERNANDO
CORUJA (Bloco/PDT - SC) - ROBERTO
JEFFERSON (PTB - RJ) - PROFESSOR
LUIZINHO (PT - SP) - MENDES RIBEIRO
FILHO (PMDB - RS) - ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO (PSDB - SP) - INOCÊNCIO
OLIVEIRA (Bloco/PFL - PElo 62564



62587

62587

62592

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados OSMAR TERRA (PMDB
- RS) - MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ). 62593

MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ ) - Ques
tão de ordem sobre incompetência da Casa para
definição, no texto constitucional, da forma de co-
brança de taxas e contribuições públicas.............. 62594

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ) 
BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ) - RUBENS
BUENO (Bloco/PPS - PR) - ROBERTO
JEFFERSON (PTB - RJ) - ENI VOLTOLlNI (PPB
- SC) - LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - MENDES

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem.) - Manutenção do destaque.............. 62592

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de destaque para votação em separado
do parágrafo único do art. 149-A., da Constitui
ção Federal, constante do artigo 1° da Proposta
de Emenda à Constituição n° 222-D, de 2000....... 62592

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CORIOLANO SALES
(PMDB - BA). 62592

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado GERVÁSIO SILVA (Blo-
co/PFL - SC). 62592

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado ODELMO LEÃO (PPB - MG)... 62593

Usou da palavra para encaminhamento da
votação a Sro Deputada LUIZA ERUNDINA (Blo-
co/PSB - SP)..... 62593

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WILSON BRAGA (Blo-
co/PFL - PB). 62593

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nO 222-0, de 2000 ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consulta
ao Deputado Inácio Arruda sobre manutenção de
destaque ..

GERSON PERES (PPB - PA. Pela ordem.)
- Inocuidade da celeridade na votação de propo
situra sobre inclusão de dispositivo de segurança
nas votações pelo sistema de urna eletrônica,
tendo em vista a expiração do prazo determinado
na legislação eleitoral. ..

62584

62584

62584

62584

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ROBERTO
JEFFERSON (PTB - RJ). 62585

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)..................... 62586

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Retirada de
pauta, por consenso de Líderes partidários, da
proposta de emenda à Constituição n° 203-B, de
1995. Comunicação ao Plenário sobre existência
de propostas de emendas à Constituição em re
gime de urgência. Consulta ao Plenário sobre
existência de consenso para votação simbólica
de matérias constantes na pauta. ........ ......... ........ 62586

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB, CE)................... 62586

MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Pela or
dem.) - Apelo à Presidência para apreciação,
como primeiro item da pauta, da proposição so
bre inclusão de dispositivo de segurança nas vo
tações pelo sistema de urna eletrônica. Pedido
ao Deputado Walter Pinheiro para retirada das
emendas apresentadas pelo Partido dos Traba-
Ihadores... 62587

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Miro Teixeira. 62587
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PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação da Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
Proposta de Emenda à Constituição n° 222-C, de do PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP)................. 62587

2000, em segundo turno, ressalvado o destaque.. 62583 PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Encerra-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado mento da votação. 62587
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP). 62584

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado INÁCIO
ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE) ..

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado MARCOS ROLlM (PT - RS)....

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL
- BA) -INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE) ....

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA
(Bloco/PDT - SC) ..

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados RUBENS
BUENO (Bloco/PPS - PR) - ALEXANDRE
CARDOSO (Bloco/PSB - RJ). 62585

SÉRGIO REIS (PTB - SE. Pela ordem.) 
Outorga, pela Secretaria de Ação Social, de prê
mio ao Prefeito Jerônimo Reis, do Município de
Lagarto, Estado de Sergipe..... 62585

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ENIO BACCI (Bloco/PDT
- RS). 62585



JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pela or-
dem.) - Correção do processo de privatização da
Companhia Energética de Goiás........................... 62600

GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem.) - Anúncio de encaminhamento de projeto
de lei objeto do acordo com os professores das
universidades federais... 62601

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados DIVALDO
SURUAGY (Bloco/PST - AL) - PAULO LESSA
(PPB - RJ).............................. 62601

JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) 
Reunião realizada no Estado de Minas Gerais
para definição dos critérios de composição do
Comitê da Bacia do Rio Doce................................ 62601

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. 62602

Manutenção do dispositivo destacado. 62602

Dispensa da votação da redação final.
Encaminhamento da matéria ao Senado

Federal.

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado EVANDRO MILHOMEN
(Bloco/PSB - AP). 62611

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Conveniência de correta divulgação, pela TV Câ
mara, das matérias em votação na Casa. Indaga
ção à Presidência sobre tramitação do projeto de
lei relativo à correção da tabela do Imposto de
Renda. 62611

MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ) - Questão
de ordem sobre inconstitucionalidade do projeto
de lei que autoriza as Câmaras de Vereadores a
criarem a taxa de iluminação pública. Sacrifício
enfrentado por famílias no Estado do Rio de Ja-
neiro para cumprimento de metas de raciona-
mento de energia elétrica. Urgente criação, pelo
Governo Federal, do Mercado Aberto de Energia. 62611

PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Encerra
mento da votação para eleição de membros do
Conselho da República. Convocação de Deputa-
dos para composição da mesa escrutinadora. 62612

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MARCOS LIMA. 62612

ANA CORSO (PT - RS. Pela ordem.) 
Improcedência de notícia veiculada pelo Jornal
Nacional, da Rede Globo de Televisão, sobre de-

62596
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RIBEIRO FILHO (PMDB - RS) - SILVIO ARY KARA (PTB - SP. Pela ordem.) - Pro-
TORRES (PSDB - SP)... 62595 testo contra o excesso dos Parlamentares no uso

da palavra durante as votações. Transcurso do
aniversário de criação do Município de Taubaté,
Estado de São Paulo. Conveniência da aprova-
ção da matéria em votação. 62600

Usou da palavra para encaminhamento de
votação o Sr. Deputado LUIZ CARLOS HAULY
(PSDB - PR) ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE) -
MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ). 62596

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ). ...... ....... 62597

RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela or
dem.) - Solicitação aos membros da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali
zação de comparecimento à Comissão para reto-
mada da discussão dos relatórios setoriais. 62597

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL)
- PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP). 62597

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO GRANDÃO
(PT - MS) - CELSO RUSSOMANNO (PPB -- SP). 62598

EULER MORAIS (PMDB - GO. Pela or
dem.) - Cancelamento, pelo Governo do Estado
de Goiás, do processo de privatização da Com-
panhia Energética de Goiás. 62598

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DARCíSIO PERONDI
(PMDB - RS). 62598

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR). 62599

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem.) - Encaminhamento ao Ministro Cel
so Lafer, das Relações Exteriores, de manifesto
dirigido ao Itamaraty, subscrito pelas Lideranças
da Câmara dos Deputados, para posicionamento
do Governo brasileiro em relação ao agravamen
to do conflito, no Oriente Médio, entre israelenses
e palestinos. 62599

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
OSMAR TERRA (PMDB - RS). 62599

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados FÉLIX
MENDONÇA (PTB - BA) - MARCOS CINTRA
(Bloco/PFL - SP). 62599

NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Pela or-
dem.) - Pedido de inclusão na pauta do Projeto
de Lei Complementar n° 180, de 1997. 62599

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado BARBOSA NETO
(PMDB - GO). .. 62600



62692

62693

62691

62683

62694

62746

62729

VI - Encerramento

2 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exoneração: Alessandra Luzia Gontijo,
Aline Fontes de Oliveira Reis, Arlete Herénio de
Moraes, Deniusa Maria da Rocha, Edgar Silva
Vida/, Francisco da Silva Araújo, Jardel Juliano
Simão, Vera Lúcia Soares de Oliveira .

b) Dispensar: Cláudia Andrea Pruk Braga,
Ricardo Pereira Dias, Tarcísio Marioel da Rocha.....

c) Designar por Acesso: Ricardo Pereira
Dias, Tarcísio Manoel da Rocha .

d) Designar: Rosemary de Oliveira ..

3 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO,
nos 3.931 a 3.937, 3.939 a 3.947, de 2001, com pa-
receres e despachos .

COMISSÕES
4 - PARECERES - Projetos de Lei nOs

1.637-C/99, 1.745-C/99, 3.738-A/OO, 4.350-A/01,
4.818-A/01, 5.101-A/01; Projetos de Decreto
Legislativo, nOs 1.196-A/O/, 1.213-A/OI, 1.220-A/O/,
L416-A/01, 1.439-A/01 e 1.525-A/01... ..

5 - DESIGNAÇÕES:

a) Comissão de Agricultura e Política
Rural, e Política Rural, em 5-12-01 ..

62613

62619

62612

62619

62614

62617

62613

62618

62620

62620

62618

62620

PAULO OCTÁVIO (Bloco/PFL - DF. Pela or
dem.) - Registro de voto. Conclusão do relatório da
Comissão Especial destinada à investigação das
circunstâncias da morte do ex-Presidente da Repú-
blica Juscelino Kubitschek .

JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Pela or
dem.) - Justificativa do voto favorável à flexibiliza
ção da Consolidação das Leis do Trabalho e con
trário à autorização para criação de taxa de ilumi-
nação pública pelas Prefeituras Municipais .

NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO. Pela
ordem.) - Apoio ao pronunciamento da Deputada
Ana Corso. Condolências da bancada federal do
Estado de Goiás ao Prefeito Wander Carlos de
Souza, do Município de Acreúna, pelo falecimen
to de membros de sua família em acidente aéreo.
Discordância da população goiana com a venda
da Companhia Energética de Goiás .
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núncia feita por Deputadas de envolvimento de Apresentação de proposições: WAGNER
policiais em abuso sexual contra a cantora mexi- ROSSI, ANIVALDO VALE, ENI VOLTOLlNI,
cana Glória Trevi. 62612 ANIVALDO VALE, ENI VOLTOLlNI, MÁRCIO

FORTES, MIRO TEIXEIRA, ALEX CANlIANI,
SILAS CÂMARA, ITAMAR SERPA, ORLANDO
FANTAZZINI, MARCOS AFONSO, SILAS
CÂMARA, ORLANDO DESCONSI E OUTROS,
CORIOLANO SALES E OUTROS, NELSON
MARCHEZAN E OUTROS, MAX ROSENMANN,
MENDES RIBEIRO FILHO, ÁTILA LINS, PEDRO
PEDROSSIAN, MEDEIROS E OUTROS, HÉLIO
COSTA, RUBENS BUENO, PAULO LIMA, PAULO
LIMA E OUTROS, DELFIM NETIO E OUTROS,
EDINHO BEl, VANESSA GRAZZIOTIN, PAULO
MARINHO, INALDO LEITÃO E OUTROS,
CLEMENTINO COELHO, PADRE ROQUE,
CARLOS NADER, PAULO LIMA, DOMICIANO
CABRAL E SRS. LíDERES, OSVALDO COELHO E
SRS. LíDERES, DOMICIANO CABRAL E SRS.
LíDERES, PEDRO PEDROSSIAN, MOREIRA
FERREIRA, DINO FERNANDES E INOCÊNCIO
OLIVEIRA, CABO JÚLIO, JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO E OUTROS, FÉLIX MENDONÇA E
OUTROS, DA. HÉLIO E OUTROS, MARIA DO
CARMO LARA, LUCIANO llCA E OUTROS,
WALTER PINHEIRO E OUTROS, ElíDIO
PINHEIRO E OUTROS, JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
E OUTROS, TELMA DE SOUZA E OUTROS,
JOÃO CALDAS................................ 62639

MARCOS DE JESUS (Bloco/PL - PE 
Pela ordem) - Cobrança de juros abusivos pelo
sistema financeiro nacional. .

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL) 
GLYCON TERRA PINTO (PMDB - MG) -
EDMAR MOREIRA (PPB - MG) ..

PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Esclareci
mento ao Plenário sobre o processo de apuração
de votos ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados EDMAR MOREIRA (PPB - MG) -
HERÁCLITO FORTES (Bloco/PFL - PI) ..

JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Pela or
dem.) - Insuficiência dos recursos orçamentários
previstos para revitalização do Rio São Francisco..

WILSON SANTOS (PSDB - MI. Pela or
dem.) - Aprovação, pela Câmara Municipal de
Cuiabá, Estado do Mato Grosso, da proposta de
concessão de passe livre a estudantes ..

SERAFIM VENlON (Bloco/PDT - SC. Pela
ordem.) - Apoio à inclusão dos cargos de Técni
co Agropecuário e de Auxiliar Agropecuário Fede
ral, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, entre as carreiras típicas de Estado .

EDMAR MOREIRA (PPB - MG. Pela or
dem.) - Pedido à Presidência de informação so-
bre o resultado parcial da votação .

PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Proclama
ção dos resultados da eleição dos membros do
Conselho da República. Anúncio de realização
de segundo escrutínio em face da inexistência de
candidatos com maioria absoluta de votos ..
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b) Comissão de Educação, Cultura e Oes- 6 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
porto. 5-12-01 62746 a)Comissão de Trabalho, Serviço Público,

c) Comissão de Relações Exteriores e de n° 14, em 5-12-01. 62747
Defesa Nacional, em 5-12-01. 62747 7 - MESA

d) Comissão de Trabalho, de Administra- B - LÍDERES E VICE-líDERES
ção e Serviço Público, em 5-12-01........................ 62747 9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO

10 - COMISSÕES
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Ata da 2558 Sessão, Extraordinária, Vespertina,
em 5 de dezembro de 2001

Presidência dos Srs. Aécio Neves, Presidente Paulo Rocha, 3° Secretário Enio Bacci,
3° Suplente de Secretário Nelson Pellegrino e Marçal Filho,

§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS E 31 MINUTOS
COMPARECEM OS SENHORES:

Aécio Neves
Efraim Morais
Barbosa Neto
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba

Roraima
AIRTON CASCAVEL

ALCESTE ALMEIDA

FRANCISCO RODRIGUES

LUCIANO CASTRO

LUIS BARBOSA

ROBÉRIO ARAÚJO

Presentes de Roraima: 6

Amapá
ANTONIO FEIJÃO

BADU PICANÇO

DR. BENEDITO DIAS

EDUARDO SEABRA

EVANDRO MILHOMEN

FÁTIMA PELAES

JURANDIL JUAREZ

SÉRGIO BARCELLOS

Presentes de Amapá: 8

Pará
AN1VALDO VALE

ASDRUBAL BENTES

OEUSDETH PANTOJA

ELCIONE BARBALHO

GERSON PERES

GJOVANNI QUEIROZ

HAROLDO BEZERRA

JOSÉ PRIANTE

JOSU~ BENGTSON

Paulo Rocha

Ciro Nogueira

Pedro Valadares

Salatiel Carvalho

Enio Bacci

Wilson Santos

PPS

Pl
PFL
PFL
PFL
Pl

PSDB

PL

PPB
PTB

PSB
PSOB

PMOB
PFL

PSOB

PMDB
PFL

PMDB
PPB

PDT
PSDB

PMOB
PTS
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RAIMUNDO SANTOS

RENILDO LEAL

VIC PIRES FRANCO

ZENALDO COUTINHO

Presentes de Pará: 13

Amazonas
ÁTILA LINS

EULER RIBEIRO

FRANCISCO GARCIA

LUIZ FERNANDO

SILAS CÂMARA

VANESSA GRAZZIOTIN

Presentes de Amazonas: 6

Rondonia
AGNALDO MUNIZ

CONFÚCIO MOURA

EURIPEDES MIRANDA

EXPEDITO JÚNIOR

MARINHA RAUPP

SÉRGIO CARVALHO

Presentes de Rondonia: 6

PL
PTS
PFL

PSDB

PFL
PFL
PFL

PPB
PTB
PCdoB

PPS
PMOB
por
PSOB
PMD8
PSDB

Dezembro de 200 I

Acre
ILDEFONÇO CORDEIRO

JOÃO TOTA

MÁRCIO BITTAR

MARCOS AFONSO

NILSON MOURÃO

SÉRGIO BARROS

ZILA BEZERRA

Presentes de Acre: 7

Tocantins
ANTÓNIO JORGE

DOLORES NUNES

EDMUNDO GAlDINO

FREIRE JÚNIOR

KATIAABREU

PSDB
PPB
PPS
PT
PT
PSOB
PTS

PTS
PMDB
PSDS
PMDB
PFL
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OSVALDO REIS

PAULO MOURÃO

Presentes de Tocantins: 7

Maranhão
CESAR BANDEIRA

COSTA FERREIRA

FRANCISCO COELHO

GASTÃO VIEIRA

JOÃO CASTELO

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

NEIVA MOREIRA

NICELOB~O

PAULO MARINHO

PEDRO FERNANDES

PEDRO NOVAIS

ROBERTO ROCHA

SEBASTIÃO MADEIRA

Presentes de Maranhão: 13

Ceará
ALMEIDA DE JESUS

ANIBAL GOMES

INÁCIO ARRUDA

JOSÉ UNHARES

JOSÉ PIMENTEL

LÉO ALCÃNTARA

MANOEl SALVIANO

MARCELO TEIXEIRA

MAURO BENEVIDES

MORONI TORGAN

NELSON ÓTOCH

PIMENTEL GOMES

RAIMUNDO GOMES DE MATOS

ROBERTO PESSOA

ROMMEl FEIJÓ

SÉR.G\O NOVA\S

VICENTE ARRUDA

Presentes de Ceará: 17

PMDB
PSOB

PFL
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PSB
POT
Pr\..

PFL
PFL
PMDB
PSDB
PSDB

PL
PMOB
PedeB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PSDB
PPS
PSOB
PFL
PSD8
PSB
PSOB
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Piauí
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ÁTILA LIRA

B.SÁ

HERÁCLITO FORTES

MUSSA DEMES

PAES LANDIM

THEMIsTOCLES SAMPAIO

Presentes de Piauí: 6

Rio Grande do Norte
CARLOS ALBERTO ROSADO

HENRIQUE EDUARDO ALVES

IBER!: FERREIRA

LAVOISIER MAIA

NEY LOPES

Presentes de Rio Grande do Norte: 5

Paraíba
ADAUTO PEREIRA

ARMANDO ABILlO

AVENZOAR ARRUDA

CARLOS DUNGA

DAMIÃO FELlCIANO

DOMICIANO CABRAL

ENIVALDO RIBEIRO

MARCONDES GADELHA

RICARDO RIQUE

WILSON BRAGA

Presentes de Paraíba: 10

Pernambuco
ARMANDO MONTEIRO

CARLOS BATATA

CLEMENTINO COELHO

DJALMA PAES

EDUARDO CAMPOS

FERNANDO FERRO

GONZAGA PATRIOTA

PSOB
PSOS

PFL
PFL
PFL
PMOB

PFL
PMOB
PTS

PFL
PFL

PFL
PSOB
PT
PTB
PMDS
PSOB
PPB
PFL
PSDB
PFL

PMOB
PSOS

PPS
PSB
PSS

PT
PSB
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INOCI::NCIO OLIVEIRA

JOÃOCOLAÇO

JOAQUIM FRANCISCO

JOEl DE HOLLANDA

JOSÉ CHAVES

LUCIANO BIVAR

MARCOS DE JESUS

MAURILlO FERREIRA LIMA

PEDRO CORRí:A

PEDRO EUGfNIO

RICARDO FIUZA

WOLNEY QUEIROZ

Presentes de Pernambuco: 19
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PFL
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PSL
PL
PMDB
PPB
PT
PPB
PDT

Alagoas
AUGUSTO FARIAS

DIVALDO SURUAGY

GIVALDO CARIMBÃO

HELENILDO RIBEIRO

JOÃO CALDAS

JOSÉ THOMAZ NONÓ

OLAVO CALHEIROS

REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 8

Sergipe
AUGUSTO FRANCO

CLEONÂNCIO FONSECA

IVAN PAIXÃO

JORGE ALBERTO

JOSÉ TELES

SÉRGIO REIS

TÂNIA SOARES

Presentes de Sergipe: 7

Bahia
ARISTON ANDRADE

PPB
PST
PSB

PSDB
PL

PFL

PMDB

PPS

PSDB

PPB

PPS
PMD8

PSDB
PT8

pedoS

PFL



62342 Quinta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembrll de 20() I

BENITO GAMA

CORIOLANO SALES

EUJACIO SIMÓES

FÉLIX MENDONÇA

FRANCISTÓNIO PINTO

GERSON GABRIELLI

HAROLDO LIMA

JAIRO CARNEIRO

JAQUES WAGNER

JOÃO ALMEIDA

JOÃO CARLOS BACELAR

JONIVAL LUCAS JUNIOR

JORGE KHOURY

JOSÉ CARLOS ALELUIA

JOSt: LOURENÇO

JOSt: ROCHA

LEUR LOMANTO

LUIZ ALBERTO

LUIZ MOREIRA

MÁRIO NEGROMONTE

MILTON BARBOSA

NELSON PELLEGRINO

NILO COELHO

PAULO BRAGA

PAULO MAGALHÃES

PEDRO IRUJO

REGINALDO GERMANO

ROLAND I.AVIGNE

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

WALDIR PIRES

WALTER PINHEIRO

YVONILTON GONÇALVES

Presentes de Bahia: 34

Minas Gerais

ANTONIO DO VALLE

PMDB
PMDS
PL
prs
PFL
PFL
pedoS

PFL
PT
PSDB
PFL
PMOB
PFL
PFL
PMDS
PFL
PMDS
PT
PFL
PPB
PFL
PT
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFl
PMDB
PSDB
PFL
PT

PT
PFL

PMDB
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ARACELY DE PAULA

BONIFÁCIO DE ANDRADA

CABO JÚLIO

CARLOS MOSCONI

ClEUBER CARNEIRO

CUSTÓDIO MATTOS

DANILO DE CASTRO

EDMAR MOREIRA

EDUARDO BARBOSA

ELIAS MURAD

ELlSEU RESENDE

GILMAR MACHADO

GLYCON TERRA PINTO

HÉLIO COSTA

HERCULANO ANGHINETTI

IBRAHIM ABI-ACKEl

JAIME MARTINS

JOÃO MAGALHÃES

JOÃO MAGNO

JOSÉ MILlTÃO

LAEL VARELLA

lINCOLN PORTELA

MÁRCIO REINALDO MOREIRA

MARIA DO CARMO LARA

MARIA LÚCIA

MÁRIO ASSAD JÚNIOR

MAURO LOPES

NARCIO RODRIGUES

NILMÁRIO MIRANDA

ODElMO LEÃO

OllMPIO PIRES

OSMÂNIO PEREIRA

PAULO DELGADO

RAFAEL GUERRA

ROMEl ANIZIO

ROMEU QUEIROZ

RONALDO VASCONCELLOS

PFL
PSDB
PST
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PSDB
PFL
PT
PMDB
PMDB
PPB
PPB
PFL
PMDB
PT
PTB
PFL
PSL
PPB
PT
PMDB
PL
PMDB
PSDB
PT
PPl3
PDT
PSOS

PT
PSDS

PPB
prs
PL
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SARAIVA FELIPE

SAULO COELHO

SILAS BRASILEIRO

TILDEN SANTIAGO

VIRGIUO GUIMARÃES

VITTORIO MEDIOU

Presentes de Minas Gerais: 4 4

Espírito Santo
FEU ROSA

JOÃO COSER

JOSÉ CARLOS ELIAS

JOSÉ CARLOS FONSECA JR.

MARCUS VICENTE

MAX MAURO

RICARDO FERRAÇO

Presentes de Espíríto Santo: 7

Rio de Janeiro
ALDIR CABRAL

ALEXANDRE SANTOS

I\ROlDE DE OLIVEIRA

BISPO RODRIGUES

CANDINHO MATTOS

CARLOS NADER

CARLOS SANTANA

CORNI::LlO RIBEIRO

DINO FERNANDES

DR. HELENa

EBER SILVA

EURICO MIRANDA

FERNANDOGABEIRA

FERNANDO GONÇALVES

IÉDIO ROSA

ITAMAR SERPA

JAIR BOLSONARO

JANDIRA FEGHALI

JOÃO MENDES

JOÃO SAMPAIO

JORGEBITTAR

JORGE WILSON

LAURA CARNEIRO

LUIZ RIBEIRO

LUIZ SÉRGIO

MÁRCIO FORTES

PMDB
PSDB
PMDB
PT
PT
PSOB

PSDB
PT
PTB
PFL

PPB
PTB
PPS

PFL

PSDB
PFl

PL

PSDB
PFL

PT
PL

PPB
PSDB
PST
PPB
PT
PTB
PFL

PSDB
PPB
PCdoB

PFL

PDT
PT
PMDB

PFL

PSDB
PT
PSDB

Dezembro de 2001



Dczcmbro dc 20() I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MILTON TEMER

MIRIAM REID

MIRO TEIXEIRA

PAULO BALTAZAR

PAULO DE ALMEIDA

PAULO FEIJÓ

PAULO LESSA

REINALDO GRIPP

RODRIGO MAIA

RONALDO SANTOS

RUBEM MEDINA

SIMÃO SESSIM

VALOECI PAIVA

VIVALDO BARBOSA

WANDERLEY MARTINS

Presentes de Rio de Janeiro: 41

São Paulo
ALBERTO GOLDMAN

ALDO REBELO

ALOIZIO MERCADANTE

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

ANTONIO KANDIR

ARNALDO MADEIRA

ARYKARA

BISPO WANDERVAL

CHICO SARDELLI

CLOVIS VOLPI

CORAUCI SOBRINHO

DE VELASCO

DELFIM NETTO

DR. HÉLIO

EMERSON KAPAl

FERNANDO ZUPPO

GILBERTO KASSAB

IARA BERNARDI

IVAN VALENTE

JAIR MENEGUELLI

JOÃO EDUARDO DADO

JOÃO HERRMANN NETO

JOÃO PAULO

PT
PSB
POT

PSB
PFL
PSOB

PPB
PL
PFL
PSOB
PFL
PPB

PSL
PDT
PSB

PSDS
pedoS

PT
PSOB

PSOB
PSOB
PTB
PL
PFL
PV

PFL
PSL

PPB
POT
PPS

PSDC

PFL
PT
PT
PT
POT
PPS
PT
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JORGE TADEU MUDALEN

JOSÉ DE ABREU

JOSÉ GENOfNO

JOSÉ INDJO

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

JULIO SEMEGHINI

KINCAS MATTOS

LAMARTINE POSELLA

LUCIANO llCA

LUIZ ANTONIO FLEURY

LUIZ EDUARDO GREENHAlGH

LUIZA ERUNDINA

MARCELO BARBIERI

MARCOS CINTRA

MEDEIROS

MICHEL TEMER

MILTON MONTI

MOREIRA FERREIRA

NEla RODOLFO

NELSON MARQUElELLI

NEUTON LIMA

ORLANDO FANTAZllNI

PAULO KOBAYASHI

PAULO LIMA

PROFESSOR LU/liNHO

RICARDO BERZOINI

RICARDO IZAR

ROBSON TUMA

RUBENS FURLAN

SALVADOR ZIMBALDI

SAMPAIO DÓRIA

SILVIO TORRES

VADÂOGOMES

VALDEMAR COSTA NETO

WAGNER ROSSI

WAGNER SALUSTIANO

X/CO GRAZIANO

ZULAI~ COBRA

Presentes de São Paulo: 61

PMDB
PTN
PT
PMOB
POT
PSOB
PSB
PMDB
PT
PTS
PT
PSB
PMDB

PFL

PL

PMDB

PMOB
PFL

PMDB

PTS
PFL

PT
PSDB
PMDB
PT
PT

PTS
PFL

PPS

PSOB
PSOB
PSDS
PPB

PL

PMDB
·PPB
psoa
PSDS
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Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO

UNO ROSSI

MURILO DOMINGOS

RICARTE DE FREITAS

TETÉ BEZERRA

WELlNTON FAGUNDES

Presentes de Mato Grosso: 6

Distrito Federal
AGNELO QUEIROZ

ALBERTO FRAGA

GERALDO MAGELA

JORGE PINHEIRO

OSÓRIO ADRIANO

PAULO OCTÁVIO

Presentes de Distrito Federal: 6

Goiás
ALDO ARANTES

EULER MORAIS

GEOVAN FREITAS

JOVAIR ARANTES

UDIA QUINAN

LÚCIA VÂNIA

LUIZ BITTENCQURT

NAIR XAVIER LOBO

PEDRO CANEDO

ROBERTO BALESTRA

RONALDO CAIADO

ZÉ GOMES DA ROCHA

Presentes de Goiás: 12

Mato Grosso do Sul
DR. ANTONIO CRUZ

JOÃO GRANDÃO

MANOEL VITÓRia

MARÇAL FILHO

WALDEMIR MOKA

Presentes de Mato Grosso do Sul: 5

PFL

PSOB
PTB
PSDS
PMDB
PL

PCdeB
PMDB
PT
PMDB
PFL

PFL

PCdeB
PMDB"

PMDB

PSDB
PSDB

PSDB

PMOB
PMDB
PSDB

PPB
PFL

PMDB

PMDB
PT
PT

PMDB
PMDB
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Paraná
AFFONSO CAMARGO

AIRTON ROVEDA

ALEX CANZIANI

BASILIO VILlANl

CHICO DA PRINCESA

DILCEU SPERAFICO

DR. ROSINHA

FLÀVIOARNS

GUSTAVO FRUET

HERMES PARCIANELLO

IRISSIMOES

IVANIO GUERRA

JOS~ BORBA

JOSÉ CARLOS MARTINEZ

JOSÉJANENE

LUCIANO PIZZATTO

LUIZ CARLOS HAULY

MAX ROSENMANN

MOACIR MICHELETTO

NELSON MEURER

ODILlO BALBINOTII

OLIVEIRA FILHO

OSMAR SERRAGLlO

RICARDO BARROS

RUBENS BUENO

SANTOS FILHO

WERNER WANDERER

Presentes de Paraná: 27

Santa Catarina
ANTÓNIO CARLOS KONDER REIS

CARLlTO MERSS

EDINHOBEZ

EDISON ANDRINO

ENI VOLTOUNI

FERNANDO CORUJA

GERVASIO SILVA

JOÃO MATOS

JOÃO PIZZOLATIl

PSOB

PTB
PSOB

PSOB
PSOB

PPB
PT
PT
PMOB

PMDB

PTB

PFL
PMOB
PT8
PPB
PFL
PSOB
PMOB
PMOB
PP8
PSOB

PL
PMOB
PP8
PPS

PFL
PFL

PFL
PT
PMOB
PMOB

PPB

POT
PFL

PMDB
PPB
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PAULO GOuvÊA

SERAFIM VENZON

Presentes de Santa Catarina: 11

Rio Grande do Sul
AIRTON DIPP

ALCEU COLLARES

ANACORSO

AUGUSTO NARDES

CEZAR SCHIRMER

CLOVIS ILGENFRITZ

EDIR OLIVEIRA

ESTHER GROSSI

EZIDIO PINHEIRO

FETTER JUNIOR

FIORAVANTE

<3ERMANOHIGOTTO

HENRIQUE FONTANA

LUIS CARLOS HEINZE

MARCOS ROLlM

MENDES RIBEIRO FILHO

NELSON MARCHEZAN

NELSON PROENÇA

OSMAR TERRA

OSVALDO BIOLCHI

PAULO JOSÉ GOUV~A

POMPEO DE MATTOS

TELMO KIRST

YEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul: 24:

PFL

PDT

por
PDr
PT
PPB
PMOB
PT
PTS

PT
PSB

PPB
PT
PMOB
pr
PPB
pr
PMDB
PSD8

PPS
PMOB

PMOB
PL

PDT
PPB

PSDB
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I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A lista de
presença registra na Casa o comparecimento de 425
Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. MARCIO FORTES, servindo como 2° Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se à
leitura do expediente.

O SR. MAURO BENEVIDES, servindo como 10

Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos termos:

MENSAGEM N" 1.303

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências a retirada do Proje

to de Lei n° 5.703, de 2001, que "Dispõe sobre a Gratifi
cação de Estímulo à Docência, de que trata a Lei na
9.678, de 3 de julho de 1998, e a Gratificação de Incenti
vo à Docência, de que trata a Lei n° 10.187, de 12 de fe
vereiro de 2001", enviado à Câmara dos Deputados
com a Mensagem na 1.249, de 2001.

Brasília, 3 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N" 1.305

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com

o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, permissões para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ços de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, conforme os se
guintes atos e entidades:

1 - Portaria na 582, de 10 de outubro de 2001 
Fundação de Irmãos Beneficentes Cristãos, na cidade
de Queimados - RJ; e

2 - Portaria n° 583, de 10 de outubro de 2001 
Fundação Rádio FM Educadora Itaguary Nossa Senho
ra da Conceição, na cidade de Cachoeira do Arari - PA.

Brasília, 4 de dezembro de 2001. Fernando Hen
rique Cardoso.

MENSAGEM N" 1.307

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Em aditamento à Mensagem n° 1.304, de 3 de

dezembro de 2001, encaminho a Vossas Excelências
alterações ao Projeto de Lei n° 5.805, de 2001, que
"Dá nova redação ao art. 4° da Lei na 6.932, de 7 de ju
lho de 1981, altera as tabelas de vencimento básico
dos professores do ensino de 3? grau e dos professo
res de 1° e 2° graus, integrantes dos quadros de pes
soal das instituições federais de ensino, e altera dispo
sitivos da Lei n° 10.187, de 12 de fevereiro de 2001".

Brasília, 5 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

Da Sra. Najla Maria Gurgel Passos, Presidenta
do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará,
nos seguintes termos:

OFíCIO COREN - CE N° 302/2001

Fortaleza, 12 de novembro de 2001

limO Sr. Deputado Aécio Neves
MD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Prezado Senhor,
O Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CORENlC~, Autarquia Federal criada pela Lei n°
5.905/73, Orgão responsável pelo Disciplinamento e
Fiscalização do Exercício Profissional da Enfermagem,
vem pelo presente, informar o recebimento S.G.M/P n°
1.340/2001 , encaminhando cópia do Relatório Final da
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investi
gar a incidência da Mortalidade Materna no Brasil.

Ao agradecermos o recebimento deste rico mate
rial esclarecedor e de tal magnitude para os Profissional
da Saúde, parabenizamos aos dirigentes desta CPI e
em particular à V. sa, por dignificarem a saúde, reconhe
cendo-a como "direito de todos e dever do Estado".

Ao aportarmo-nos à recomendação contida na
pág 210 item 9, reiteramos como Conselho Regional,
nossa missão precípua no que foi preceituado. Estí
mulo à Fiscalização, capacitação, ensino e pesquisa
pelos futuros profissionais que atuarão em obstetrícia
no mister de promover excelência dos serviços onde
sejam solicitados.

No ensejo renovamos à V. sa, protestos de eleva
da estima e distinta consideração.

Atenciosamente, - Najla Maria Gurgel Passos.
COREN - CE n. 16.015, Presidente.

Ciente. Publique-se e, após, arquive-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Otávio da Silva Nascimento Júnior,
Presidente da União dos Estudantes de Soure 
UNES, nos seguintes termos:
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Silva

Ofício n° 24/01

Soure(Pa), 15 de novembro de 2001

Excelentíssimo senhor Presidente,
Vimos por meio deste e em nome de toda a classe

estudantil de Soureilha de Marajá - Pará, solicitar aos
representantes do governo 1 (um) centro esportivo
educacional, onde haja quadra, biblioteca e recursos
para a manutenção do mesmo, sendo que ele funcione
também como a casa dos estudantes do município.
Ainda nesta ocasião as escolas solicitam materiais

esportivos, didáticos e computadores para a melhor
aprendizagem dos educandos.

Segue em anexo algumas assinaturas de alunos
das escolas estaduais do município de Soure. Gratos
por sua compreensão a classe estudantil agradece des
de já a efetivação das reivindicações ou do que for pos
sível nos conceder.

Atenciosamente, Otávio da
Nascimento Junior, Presidente da UNES.

.!W'Si2. - UNI~Q DQS ESTUD ANTES DE S OURE

Soure , 15 de novembro de 2001.

Nós ~ alunos das Escolas "Stella Mar.:1s", Gaspar.:1no BatJ.sta.

Edda de Souza Gonçalves, do MunJ.c.:1pio de Soure, damos autonomia ao'
representante d& UNES OTAVIO DA SILVA NASCIMENTO JrtNIOR quando" meS

m. ror usad« para derender e benericJ.ar a classe estudantil, sendo e

que nesse momento ele n09 representa e reivindJ.ca o centro esportJ.vo

educac :1.onal.

$~ff/~'-·" ~,tkad ."i::::;~;~_.~~~~
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À Comissão de Legislação Participati
va (RICO, art. 254). Oficie-se requerente e,
após, publique-se.

Em 5-12-01 . - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do Bloco Parlamentar PFUPST, nos seguintes
termos:

Ofício nO 1.649-L-PFU01

Brasília, 5 de dezembro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Blo

co Parlamentar PFUPST que farão parte da Comis
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição n° 306-A/00, que "acres
centa o parágrafo terceiro ao artigo 215 da Constitui
ção Federal, instituindo o Plano Nacional de Cultura".

TITULARES

Deputado ARACELY DE PAULA
Deputado CARLOS NADER
Deputada CELCITA PINHEIRO
Deputado JOEL DE HOLLANDA
Deputada NICE LEÃO
Deputado PAES LANDIM

SUPLENTES

Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
Deputado JAIME FERNANDES FILHO
Deputado LAEL VARELLA
Deputado LAVOISI ER MAIA
Deputado MILTON BARBOSA
Deputado ROBERTO PESSOA
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei-

ra, Líder do Bloco Parlamentar PFL - PST.
Publique-se.
Em 5--12-01 . - Aécio Neves, Presidente.

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

OF/GAB/I/W 915

Brasília, 4 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Luiz Bittencourt passa a integrar, na qualidade de su-

plente, a Comissão de Seguridade Social e Família,
em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF/GAB/I/N° 916

Brasília, 4 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Júlio Redecker (PPB) passa a integrar, na qualidade
de titular, a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em substituição ao Deputado Jarbas Lima.

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

Defiro. Publique-se.
Em 5-12-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF/GAB/I/N° 924

Brasília, 5 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Mi

chel Temer passa a integrar, na qualidade de suplente, a
Comissão de Finanças e Tributação, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Pre
sidente da Comissão de Finanças e Tributação,
nos seguintes termos:

OF. P. N° 317/2001

Brasília, 20 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex" que, por sugestão do relator

do PL n° 1.745/99, Deputado Marcos Cintra, esta Co-
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missão deixou de apreciar as Emendas de nos 1 a
4/01 ,oferecidas àquela proposição no prazo regimen
tal, por envolverem matéria de mérito, não admitida
para esta Comissão, de acordo com o art. 54, c/c o art.
125 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Cordiais saudações, - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente.

Ciente. Publique-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF. P - N° 334/2001

Brasília, 28 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos

dos arts. 41, IV e 50,111, a, do Regimento Interno, esta
Presidência fez a leitura da Mensagem n° 941/01, do
Poder Executivo, na reunião da Comissão do dia
28-11-01.

Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência pro
testos de apreço e consideração.

Cordiais Saudações. - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente.

Publique-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Alberto Goldman, nos se
guintes termos:

OF. N° 97/2001 '

Brasília, 5 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Renuncio à minha candidatura a uma vaga no

Conselho da República.
Atenciosamente, - Deputado Alberto Gold

man, PSDB/SP

Publique-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Roberto Pessoa. nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO

(Do Senhor Roberto Pessoa)

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3°, do Re
gimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar a V.
Exa se digne registrar nos Anais desta Casa voto de
louvor pelo transcurso, no próximo dia 23, dos 123
anos de emancipação politica de Ibiapina, município
cearense localizado na Serra da lbiapaba e cujo
nome, de origem tupi guarani, significa terra limpa. O
município é conhecido como a Princesa Serrana e
está situado a 338km de Fortaleza - CE, com aproxi
madamente vinte e dois mil habitantes. Com solos
propícios, Ibiapina aproveita a vocação para a agricul
tura tendo como principais produtos: café, banana,
cana-de-açúcar, mandioca e feijão. A fruticultura e
olericultura irrigada marcam presença na região. Na
pecuária, destaca-se na criação de bovinos, suínos e
aves. No município são instaladas indústrias de diver
sos ramos: alimentício, aqui incluídas inúmeras fábri
cas de rapadura. produto muito comercializado na re
gião, madeireira, produtos minerais não metálicos,
vestuário em geral. Há ainda a Agrosserra, empresa
que muito contribui na geração de empregos no muni
cípio. Para melhorar o nível educacionaldacomunída
de, a administração municipal desenvolve o projeto
Educar em Ação, alcançando bom índice de alunos ma
triculados nas redes pública e privada de ensino, ampli
ando, com o ensino supletivo, a oportunidade para aque
les que repetiram ou se ausentaram das salas de aula.
Ressaltamos que são muitos os cidadãos que trabalham
pelo progresso da cidade. Assim, parabenizamos todos
os ibiapinenses, povo pacífico e trabalhador, e para não
nos tomarmos longo e não pecarmos pela omissão,
cumprimentamos as autoridades do município, pedin
do à Prefeita Maria das Graças Gomes Unhares, ao
Presidente da Câmara Municipal Vereador Manoel
Resende Júnior, ao Líder do meu Partido - o PFl 
Vereador Fernando José Meio de Carvalho, ao Juiz
Fábio Medeiros Falcão, aos Monsenhores Odilon Ma
rinho de Pinho, Antônio Cândido de Meio e Francisco
Tarcísio de Meio, que sejam porta-vozes desta home
nagem e transmitam-na aos seus colaboradores,
membros e fiéis, enfim, a todos aqueles que, no de
sempenho de suas atividades, lutam e se empenham
pelo desenvolvimento do município.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2001. 
Deputado Roberto Pessoa.

Publique-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presidente,
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11 - quando a lavra ocorrer em campos

localizados na plataforma continental:
a) sessenta por cento para constitui

ção de um Fundo Especial, a ser distribuído
entre todos os Estados e municípios e o
Distrito Federal, segundo os critérios usados
para a repartição do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal e do Fun
do de Participação dos Municípios;

b) quinze por cento ao Ministério da
Marinha, para atender aos encargos de fis
calização e proteção das áreas de produ
ção;

c) vinte e cinco por cento ao Ministério
da Ciência e Tecnologia, para financiar pro
gramas de amparo à pesquisa científica e
ao desenvolvimento tecnológico aplicados à
indústria do petróleo.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará o dis
posto nesta lei no prazo de cento e vinte dias, con
tados a partir da data de sua publicação.

Art. 4° Esta lei entra em vigor sessenta dias
após a data de sua publicação.

Justificação

Desde a entrada em vigor da Lei n° 2.004, de 3
de outubro de 1953, a legislação brasileira houve por
bem instituir o pagamento de royalties pela produção
de petróleo e gás natural em território nacional; tal
medida, entretanto, somente viria a concretizar-se a
partir do ano de 1985, por força da ausência da regu
lamentação legal necessária para o cumprimento de
tal medida.

A partir da promulgação da Constituição Federal
de 1988, passaram os Estados, o Distrito Federal e os
municípios a ter reconhecido pela Carta Magna o di
reito ao recebimento de participação nos resultados
ou compensação financeira, dentre outros motivos,
pela exploração de petróleo e gás natural em seus
territórios, na plataforma continental ou na zona eco
nômica exclusiva.

Entretanto, na regulamentação das disposições
acima mencionadas, a legislaçáo infraconstitucional,
ao distribuir a compensação financeira relativa à pro
dução de petróleo e gás natural na plataforma conti
nental e na zona econômica exclusiva, onde o concei
to de território de Estados e municípios não se aplica,
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PROJETO DE LEI N° 5.520, DE 2001 Art. 49 A parcela do valor do royalty que exce-
(Do Sr. Clementino Coelho) der a cinco por cento da produção terá a seguinte dis-

Altera a destinação prevista nos tribuição:
arts. 48 e 49 da Lei n° 9.478, de 6 de
agosto de 1997, para a compensação fi
nanceira devida pela produção do petró
leo e de gás natural em campos situados
na plataforma continental brasileira.

(Às Comissões de Minas e Energia; de
Economia, Indústria e Comércio; de Finan
ças e Tributação; e de Constituição e Justi
ça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

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

Art. 1° Esta lei altera a destinação prevista nos
arts. 48 e 49 da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997,
para os recursos arrecadados, a 1ítulo de compensa
ção financeira pela produção de petróleo e de gás na
tural em campos localizados na plataforma continen
tal brasileira.

Art. 2° Os arts. 48 e 49 da Lei n09.478, de 1998,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 48 A parcela do valor do royalty,
previsto no contrato de concessão, que re
presentar cinco por cento da produção, cor
respondente ao montante mínimo referido
no § 1° do artigo anterior, será distribuída
segundo os seguintes critérios:

I - quando a lavra se realizar em terra
ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres:

a} setenta por cento aos Estados pro
dutores;

b) vinte por cento aos municípios pro
dutores;

c} dez por cento aos municípios onde
se localizarem instalações marítimas ou ter
restres de embarque ou desembarque de
óleo bruto ou gás natural;

11 - quando a lavra ocorrer em campos
localizados na plataforma continental:

a) oitenta por cento para a constituição
de um Fundo Especial, a ser distribuído en
tre todos os Estados e municípios e o Distri
to Federal, segundo os critérios usados para
a repartição do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal e do Fundo de
Participação dos municípios;

b) vinte por cento ao Ministério da Ma
rinha, para atender aos encargos de fiscali
zação e proteção das atividades econômi
cas das referidas áreas.
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destinou todos os recursos financeiros compensatóri
os dessa exploração aos Estados e municípios con
frontantes às zonas de produção, numa clara discri
minação aos demais entes componentes da Federa
ção brasileira, tão merecedores quanto os agraciados
a receberem seus direitos pela exploração de bens
pertencentes não a apenas alguns Estados e municí
pios mas à União.

A fim de corrigir essa tão flagrante injustiça, gos
taríamos de propor uma redivisão dos recursos finan
ceiros devidos pela produção de petróleo e gás natu
ral em regiões onde não se caracteriza a existência
de territórios estaduais ou municipais - isto é, na pla
taforma continental - a fim de que a riqueza proveni
ente do subsolo brasileiro possa beneficiar aos cida
dãos do País como um todo, sem privilégios de qual
quer espécie.

Para tanto, gostaríamos de ter o decisivo apoio
de nossos nobres pares desta Casa para a rápida
aprovação e transformação em lei da proposição que
ora apresentamos, a fim de garantir, com a distribui
ção mais justa dos bens nacionais, assegurar a todos
os cidadãos de nosso País uma melhor qualidade de
vida e a prosperidade decorrente do uso dos bens co
muns da Nação.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001. 
Deputado Clementino Coelho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO /I
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

1- sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, dívida públi
ca e emissões de curso forçado;

111 - fixação e modificação do efetivo das Forças
Armadas;

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

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

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

VII - transferência temporária da sede do Go
verno Federal;

VIII - concessão de anistia;
IX - organização administrativa, judiciária, do

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

X - criação, transformação e extinção de car
gos, empregos e funções públicas, observado o que
estabelece o art. 84, VI, b;

• Inciso X com redaçào dada pela Emenda Constitucional
na 32, de 11-9-2001

XI - criação e extinção de Ministérios e órgãos
da administração pública;

• Inciso XI com redaçào dada pela Emenda Constitucional
na 32, de 11-9-2001.

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

instituições financeiras e suas operações;
XIV - moeda, seus limites de emissão. e mon

tante da divida mobiliária federal.
XV - fixação do subsidio dos Ministros do Su

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

• Inciso XV inclufdo pela Emenda Constitucional na 19, de
4-6-98.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

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

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

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

11- disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos pú
blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, maté
ria tributaria 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:

*Alinea c com redação dada pela Emenda Constitucional
na 18, de 5-2-98.

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 e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art.
84, VI;

*Allnea e com redação dada pela Emenda Constitucional
nO 32, de 11-9-2001.

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

*Allnea f inclufda pela Emenda Constitucional na 18, de
5-2-98.

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

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

§ 1° Se o Presidente da República
considerar o projeto, no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrário ao interesse
público, vetá-Io-á total ou parcialmente, no
prazo de quinze dias úteis, contados da
data do recebimento, e comunicará, dentro

de quarenta e oito horas, ao Presidente do
Senado Federal os motivos do veto.

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

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

§ 4° O veto será apreciado em ses
são conjunta, dentro de trinta dias a con
tar de seu recebimento, só podendo ser
rejeitado pelo voto da maioria absoluta
dos Deputados e Senadores, em escrutí
nio secreto.

§ 5° Se o veto não for mantido, será o
projeto enviado, para promulgação, ao Pre
sidente da República.

§ 6° Esgotado sem deliberação o pra
zo estabelecido no § 4°, o veto será coloca
do na ordem do dia da sessão imediata, so
brestadas as demais proposições, até sua
votação fmaL

'Parágrafo 6 0 com redação dada pela Emenda
Constitucional na 32, de 11-9-2001.

§ YO Se a lei não for promulgada
dentro de quarenta e oito horas pelo Pre
sidente da República, nos casos dos § 3°
e § 5° o Presidente do Senado a promul
gará, e, se este não o fizer em igual pra
zo, caberá ao Vice-Presidente do Senado
fazê-lo.

LEI N° 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Dispõe sobre a política energética
nacional, as atividades relativas ao mo
nopólio do petróleo, institui o Conselho
Nacional de Política Energética e a Agên
cia Nacional do Petróleo, e dá outras pro
vidências.

CAPíTULO V
Da Exploração e da Produção

SEÇÃO VI
Das Participações

Art. 48. A parcela do valor do royalty, previsto
no contrato de concessão, que representar cinco por
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cento da produção, correspondente ao montante mí
nimo referido no § 1° do artigo anterior, será distribuí
da segundo os critérios estipulados pela Lei n° 7.990,
de 28 de dezembro de 1989.

Art. 49. A parcela do valor do royalty que exce
der a cincopor cento da produção terá a seguinte dis
tribuição:

I - quando a lavra ocorrer em terra ou
em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres:

a) cinqüenta e dois inteiros e cinco dé
cimos por cento aos Estados onde ocorrer a
produção;

b) quinze por cento aos municípios
onde ocorrer a produção;

c) sete inteiros e cinco décimos por
cento aos municípios que sejam afetados
pelas operações de embarque e desembar
que de petróleo e gás natural, na forma e
critério estabelecidos pela ANP;

d) vinte e cinco por cento ao Ministério
da Ciência e Tecn%gia para financiar pro
gramas de amparo à pesquisa científica e
ao desenvolvimento tecnológico aplicados à
indústria do petróleo;

li - quando a lavra ocorrer na
plataforma continental:

a) vinte e dois inteiros e cinco décimos
por cento aos Estados produtores confron
tantes;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos
por cento aos municípios produtores con
frontantes;

c) quinze por cento ao Ministério da
Marinha, para atender aos encargos de fis
calização e proteção das áreas de produ
ção;

d) sete inteiros e cinco décimos por
cento aos Municípios que sejam afetados
pelas operações de embarque e desembar
que de petróleo e gás natural, na forma e
critério estabelecidos pela ANP;

e) sete inteiros e cinco décimos por
cento para constituição de um Fundo Espe
cial, a ser distribuído entre todos os esta
dos, territórios e municípios;

f) vinte e cinco por cento ao Ministério
da Ciência e Tecnologia, para financiar pro
gramas de amparo à pesquisa científica e
ao desenvolvimento tecnológico aplicados à
indústria do petróleo.

§ 1° Do total de recursos destinados
ao Ministério da Ciência e Tecnologia, serão

aplicados no mínimo quarenta por cento em
programas de fomento à capacitação e ao
desenvolvimento científico e tecnológico nas
regiões Norte e Nordeste.

§ 2° O Ministério da Ciência e Tecnolo
gia administrará os programas dc amparo à
pesquisa científica e ao desenvolvimento
tecnológico previstos no caput deste artigo,
com o apoio técnico da ANP, no cumpri
mento do disposto no inciso X do art. 8°, e
mediante convênios com as universidades e
os centros de pesquisa do País, segundo
normas a serem defmidas em decreto do
Presidente da República.

LEI N° 2.004, DE 3 DE OUTUBRO DE 1953
(Revogada pela Lei n° 9.478,

de 6 de agosto de 1997)

Dispõe sobre a política nacional do
petróleo e define as atribuições do Con
selho Nacional do Petróleo,institui a soci
edade por ações Petróleo Brasileiro Soci
edade Anõnima, e dá outrs providências.

CAPíTULO I
Disposições preliminares

Art. 1° Constituem monopólio da União:

1- a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e
outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros, existen
tes no território nacional;

11 - a refmação do petróleo nacional ou estran
geiro;

111 - o transporte marítimo do petróleo bruto de
origem nacional ou de derivados de petróleo produzi
dos no País, e bem assim o transporte, por meio de
condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim
como de gases raros de qualquer origem.

Art. 2° A União exercerá o monopólio estabeleci
do no artigo anterior:

I - por meio do Conselho Nacional do Petró
leo,como órgão de orientação e fiscalização;

I - por meio da sociedade por ações Petróleo
Brasileiro S/A. e das suas subsidiárias, constituídas
na forma da presente lei, como órgãos de execução.
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PROJETO DE LEI N° 5.756, DE 2001
(Do Superior Tribunal de Justiça)

Cria 183 vagas Federais destinadas
precipuamente à interiorização da Justiça
Federal de Primeiro Grau e à implantação
de Juizados Especiais Federais no País, e
dá outras providências.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação (Art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação)

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

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° Ficam criadas 183 (cento e oitenta e três)

Varas Federais destinadas precipuamente à interiori
zação da Justiça Federal de Primeiro Grau e à im
plantação dos Juizados Especiais Federais no País,
assrm distribuídas:

1- 48 (quarenta e oito) na la Região, ficando já fi
xadas as sedes das seguintes Varas: 1 (uma) em Taba
tinga/AM, 1 (uma) em CaxiaslMA, 2 (duas) em Feira de
Santana/BA, 1 (uma) em Wória da Conquista/BA, 1
(uma) em RondonópolislMT, 1 (uma) em CácereslMT, 1
(uma) em AnápolislGO, 2 (duas) em Montes Cla
roslMG, 2 (duas) em Varginha/MG, 1 (uma) em Sete
Lagoas/MG, 2 (duas) em Governador Valadares/MG,
2 (duas) em Divinópolis/MG, 1 (uma) em Pouso Ale
gre/MG, 1 (uma) em Poços de Caldas/MG, 1 (uma)
em Alfenas/MG, 4 (quatro) em ContagemlMG, 1
(uma) em Muriaé/MG e 1 (uma) em Ji-ParanálRO;

11 - 30 (trinta) na 2a Região, Ficando já fixadas
as sedes das seguintes Varas: 1 (uma) em Linha·
res/ES, 5 (cinco) em São Gonçalo/RJ, 3 (três) em Du
que de Caxias/RJ e 3 (três) em Nova Iguaçu/RJ;

111- 28 (vinte e oito) na 3aRegião, ficando já fixa
das em sedes das seguintes Varas: 1 (uma) em Co
xim/MS, 1 (uma) em Ponta PorãlMS, 1 (uma) em Na
varaí/MS, 1 (uma) em Registro/SP, 1 (uma) em Itapeti
ninga/SP, 01 (uma) em FernandópolislSP, 2 (duas)
em Mogi das Cruzes/Sp' 1 (uma) em Caraguatatu
ba/Sp, 1 (uma) em Americana/SP, 1 (uma) em
Lins/Sp, 1 (uma) em Andradina/SP, 1 (uma) em Barre
tos/SP, 1 (uma) Itapeva/SP, 1 (uma) em Catandu
va/SP, 1 (uma) em santos/Sp' 2 (duas) em Campi
nas/SP, 1 (uma) Franca/SP, 2 (duas) JundiaílSP e 1
(uma) em Votuporanga/SP;

IV - 39 (trinta e nove) na 4aRegião, ficando já fi
xadas as sedes das seguintes Varas: 1 (uma) em
União da Vitória/PR, 1 (uma) em Jacarezinho/PR, 1
(uma) em ErechirnlRS, 1 (uma) em Cachoeira do

SuIlRS,l (uma) em Santa Rosa/RS, 1 (uma) em Cruz
Alta/RS, 1 (uma) em São Jerônimo/RS, 1 (uma) em
Caçador/SC, 1 (uma) em Mafra/SC, 1 (uma)·em Brus
que/SC, 1 (uma) em Concórdia/SC, 1 (uma) em Rio
do Sul/SC, e 1 (uma) em Curitibanos/SC; e

V - 38 (trinta e oito) na 5aRegião, ficando já fixa
das as sedes das seguintes Varas: 1 (uma) em Arapi
raca/AL, 1 (uma) em União dos Palmares/AL, 1 (uma)
em Camocim/CE, 1 (uma) em Juazeiro do Norte/CE,
1 (uma) em Limoeiro do Norte/CE, 1 (uma) em So
brallCE, 1 (uma) em Crateús/CE, 2 (duas) em Campi
na Grande/PB, 1 (uma) em Souza/PB, 2 (duas) em
Caruaru/PE, 1 (uma) em Petrolina/PE, 1 (uma) em
Serra Talhada/PE, 1 (uma) em Caicó/RN, 1 (uma) em
Mossoró/RN, 1 (uma) em Estância/SE, e 1 (uma) em
Itabaiana/SE.

Parágrafo único. As Varas de que trata este arti
go serão implantadas gradativamente pelos Tribunais
Regionais Federais, na medida das necessidades e
da disponibilidade de recursos orçamentários.

Art. 2° São acrescidos aos Quadros de Juízes e
de Pessoal das Secretarias das Seções Judiciárias
integrantes das la, 2a, 3a, 4a e 5a Regiões os cargos,
judiciários e administrativos, e as funções comissio
nadas constantes dos Anexos I, 11, 111, IV e V, indispen
sáveis à instalação das 183 novas varas.

Parágrafo único. Os cargos e as funções comis
sionadas referidos no caput do presente artigo serão
providos gradativamente, na forma da lei e na medida
das necessidades do serviço e da disponibilidade de
recursos orçamentários.

Art. 3° Criam-se, também, nos Quadros de Pes
soal das Secretarias das Seções Judiciárias compe
tentes das la, 2a, 3a, 4ae 5aRegiões, os cargos admi
nistrativos e as funções comissionadas discriminados
nos Anexos VI, VII, VII, IX e X, para suprir as deficiên
cias de pessoal das 100 Varas Federais nascidas da
Lei n° 9.788, de 19 de fevereiro de 1999.

Art. 4° Ficam criados, nos Quadros respectivos
da 2a Região, 7 (sete) cargos de Juiz Federal Substi
tutivo e os cargos administrativos e funções comissio
nadas descritos no Anexo XI, destinados à implanta
ção de 7 (sete) Varas desdobradas por efeito da apli
cação do art. 28, caput, segunda parte, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias de 1988.

Art. 5° Ficam criados, nos Quadros respectivos
da 3a Região, 10 (dez) cargos de Juiz Federal Substi
tutivo e os cargos administrativos e funções comissio
nadas descritos no Anexo XII, destinados à implanta
ção de 10 (dez) Varas desdobradas por efeito da apli
cação do art. 28, caput, segunda parte, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias de 1988.
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Art. 6° Cada Tribunal Regional Federal decidirá,
no âmbito de sua Região e mediante ato próprio, so
bre a localização, competência e jurisdição das Varas
ora criadas, as especializará em qualquer matéria e
lhes transferirá a sede de um município para outro, se
isto se mostrar conveniente aos interesses da Justiça
Federal ou necessário à agilização da prestação juris
dicional, salvo quanto às sedes já fixadas no art. 1°
desta lei.

Art. 7° Os cargos administrativos e funções co
missionadas criados por esta lei poderão ser remane
jados, de uma para outra Vara, a critério do respectivo
Tribunal Regional Federal, quando a carga processu
al assim determinar.

Art. ao O inciso I do art. 15 da Lei n° 5.010, de 30
de maio de 1966, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 15 ..
I - as execuções fiscais da União e de

suas autarquias. ajuizada contra devedores
domiciliados nos territórios não-abrangidos

pela competência territorial de Varas
Federais sediadas no interior.

Parágrafo único. Sem prejuízo do dis
posto no art. 42 desta lei e no art. 1.213 do
Código de Processo Civil, poderão os Juí
zes e auxiliares da Justiça Federal praticar
atos e diligências processuais no território
de qualquer dos Municípios abrangidos pela
seção, ou subseção ou circunscrição da res
pectiva Vara FederaL"

Art. 9° Não serão remetidas à Justiça Federal as
execuções ajuizadas na Justiça Estadual, na data de
entrada em vigor desta lei.

Art. 10. As despesas oriundas da execução da
presente lei correrão por conta das dotações orça
mentárias consignadas à Justiça Federal de Primei
ro Grau ou de outras destinadas a esse fim.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

ANEXO I - :La REGIÃO

(Art. 2° da Lei nO , de de de 2001)

ANEXO II - 2'" REGIÃO

(Art. 20 da Lei nO I de de de 2001.)

~
FUNÇ:~~9N:fiiEL---_._-.--~=----NÚMERO~~ FUNC;;ÕES ~í

------;=Fe= OS . 330 -

_ FeOo<} 30 -

1.-.. - .._ _FC.?.2. __ _ 60 ""0 .. ---.J
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ANEXO 111 - 3 i1 REGIÃO

(Art. 2° da Lei nO f de de de 2001)

Dezembro de 2()() I

CARGO/DENOMINAÇAO NIVEL NUMERO DE CARGOS

Juiz Federal ) - 28

Juiz Federal Substituto - 28

Analista Judiciário Superior 252

Técnico Judiciário Intermediário 308

FUNÇOES/NIVEL "--riúMERO DE FUNÇOES

FC09 28

FCOS 308

FC04 28 ~1----
FC 02 I 56

-----_._._~~--.---_._-_...__ .. -.... . -- _.'-- .-~._- -_.... _-._--,

ANEXO IV - 4 i1 REGIÃO

(Art. 2° da Lei nO , de de de 2001)

CARGO/DENOMINAÇAO NMi. NÚMERO DE CARGOS

Juiz Federal - 39

Juiz Federal Substituto - 39

Analista Judiciário Superior 351

Técnico Judiciário Intermediário 429

FUNÇOES/NIVEL NUMERO DE FUNÇOES

FC 09 39

FC OS 429

FC 04 39

I FC 02 78
.__._~

1__.- -_._-_...... _.._-_._._- "._.. .- I
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ANEXO V-58 REGIÃO

(Art. 2° da Lei nO / de de de 2001)

Quinta-feira 6 62379

CARGO/DENOMINAÇAO NIVEL NUMERO DE CARGOS

Juiz Federal - 38

Juiz Federal Substituto - 38

Analista Judiciário Superior 342

Técnico Judiciário Intermediário 418

FUNÇOES/NML NUMERO DE FUNÇOES

FC 09 38
\ FC 05 418
It= FCD4

]8

FC 02 76 ---I
~-_._-

_~ ...__ 0- ". ___ • _" ._ •• ~. .- I

ANEXO VI - la REGIÃO

(Art. )0 da Lei nO / de de de 2001)

CARGO/DENOMINAÇAO NIVEL NUMERO DE CARGOS

Analista JudIciário superior 36

Técnico Judiciário intermediário 72

FUNÇOES/ NIVEL NUMERO DE FUNÇOES

FC 05 72

FC04 9

FC 02 36
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ANEXO VII - 2a REGIÃO

(Art. 3° da Lei nO , de de de 2001)

Dezembro de 2001

'CARGO/DENOMINAÇÃO
I I

~ Analista Judiciário

Técnico Judiciário

NIVEL

superior

intermediário

NUMERO DE CARGOS

30

60

.---.---.-. '---FUNÇÕES/ NÍVEL NUMERO DE" FUNÇÕES

FC 05 60
i---------------L--,...--,,------------

FC 04 I 8

ANEXO VIII - 3a REGIÃO

(Art. 3° da Lei nO , de de de 2001)

! CARGO/DENOMINAÇÃO I

Analista Judiciário

Técnico Judiciário

NÍVEL

Superior

Intermediário

NÚMERO DE CARGOS

80

160

fUNÇÕES/NivEL NUMERO DE fUNÇOES I

FC 05 I 160
-FC-FC-~-~-----I'---------'-'-~-~-------<
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ANEXO IX - 4 a REGIÃO

(Art. 3° da Lei nO , de de

Quillta-feim 6 62381

de 2001)

CARGO/DENOMINAÇAO! NIVEl I NUMERO DE CARGOS

AnaUsta Judiciário Superior I 30

Técnico Judiciário Intermediário I 60

_----r-.~.,-~._---_.-r----- . ..
II FUNÇOES/ NIVEl NUMERO DE FUNÇOES

L..____._..._ FC 05 60

FC04 8

FC 02 I 30 I,

ANEXO X - sa REGIÃO

(Art. ]0 da Lei nO , de de de 2001)

, CARGO/DENOMINAÇÃO!

Analista Judiciário

Técnico Judiciário

NívEL

Superior

Intermediário

NUMERO DE CARGOS

24

48

FUNÇõES/NÍVEL NUMERO DE FUNÇOES

FCOS ~

_______FC_0_4 C_·· 6-------
FC 02 I 24
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ANEXO XI - 2a REGIÃO

(Art. 4° da Lei nO , de de de 2001)

Dezembro de 2001

ICARGO/DENOMINAçÃO' NÍVEL NÚMERO DE CARGOS
IJuiz Federal Substituto r---------t-----0-::-:7=------1

IAnalista Judiciário I Superior 63

!Técnico Judiciário I Intermediário 77
~_. .--1- •...__. -.. _

I FUNÇÕES/NÍVEL -f- NÚMERO DE FUNÇOES
__o

fC 09 07

FC 05 i 77

FC04 07

!
j

FC02 14
I

ANEXO XII - 3a REGIÃO

(Art. 5° da Lei nO I de de de 2001)

I CARGO/DENOMINAçÃO I
I I

NÍVEL NÚMERO DE CARGOS I

Juiz Federal Substituto - 10

Analista Judiciário Superior 90

ITécnico JUdiCiá~_iO --' I_nt_e_rm_e._d_ia_'r~?_~ ._1_10 ----,

FUNÇÕES/NÍVEL NÚMERO DE FUNÇÕES
--- ~-_._--_.- I

i FC09 10
I FCOS I 110
I
I FC04 10
j

i FC 02 20
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Justificação

Este projeto de lei se destina essencialmente à inte
riorização da Justiça Federal de Primeiro Grau, onde se
tem verificado uma crescente demanda de prestação ju
risdicional, reprimida pela ausência quase total do Judiciá
rio na hinter1ândia do País; o ácesso à Justiça Federal para
os que lá residem é tortuoso e mu~as vezes irrealizável.

Outros dispositivos inseridos no corpo do projeto
visam também à otimização das cobranças judiciais da
União, que envolvem valores bilionários de interesse da
Fazenda Pública e das diversas autarquias federais,
além de outras entidades como a Caixa Econômica Fe
deral, e que deixam de ser arrecadados mu~as vezes por
conta da aludida insuficiência estrutural.

A marcha do Judiciário rumo ao interior, que se
concretizará com a aprovação deste projeto, é, por
tanto, inadiável.

De outro lado, a crescente demanda de prestação
jurisdicional tem elevado o número de processos por vara
a patamares inadmissíveis nos grandes centros, tornando
morosa a Justiça e sobrecarregando os servidores e ma
gistrados. A concentração ideal apontada pelo Conselho
da Justiça Federal, de 2.500 (dois mil e quinhentos) pro
cessos por vara, tem se tomado cada vez mais distante,
disso igualmente não se descuidou este projeto.

É premente, pois, a criação de novas varas, na
forma aqui proposta, inclusive para socorrer os gran
des centros, sob pena de abalar a imagem da Justiça,
seja pela demora, seja pela inacessibilidade aos juris
dicionados do interior do País, onde, ressalto, tem
crescido a largos passos a procura de prestação juris
dicional.

Sem olvidar, entrementes a situação assaz crítica
das finanças do País, buscou-se a formulação de pro
posta o mais leve possível, sem abdicar de sua eficácia.
Assim, as propostas tidas como ideais por cada Tribunal
foram reduzidas ao máximo, tanto no que se refere às va
ras a serem criadas quanto à sua estrutura.

Nessa direção, estabeleceu-se como meta, num
primeiro passo, uma média razoável e fatível de pro
cessos por vara, a de, no máximo, 3.500 (três mil e
quinhentos) processos por vara, a qual, longe de ser a
ideal, representará, se levada a efeito, um avanço sig
nificativo nesse sentido e um desafogamento para a
grande maioria das Varas Federais do País.

Ao analisar a situação individual de cada Seção
Judiciária, à luz desse critério, estudos apontaram
como necessária a criação de 266 (duzentas e ses
senta e seis) varas, a fim de trazer a média nacional
de processos por vara para o paradigma apresentado
conforme os dados que se seguem:

DF 22 22 93.756 4.262 5
AC 3 • 3 6.354 2.118 (1
AP 2 2 6.389 3.195 (O)
AM 5 5 26.036 5.207 2
BA 21 21 82.823 3944 3
GO 12 12 71.862 5.989 9
MA 7 7 34.621 4.946 4

l' MT 5 5 26.212 5242 2
MG 37 37 175.835 4.752 14

~PA::-+-----i91------i'" . ... 9 54.849 6.094 -'-7
PI 5 5 20.933 4.187 1

RO 3. 3. 12.687 4.229 1
RR 2 2 4.353 2.177----m
TO 2 2 4.708 2.354 (1)

TOTAl 135..· 135 621.418 4.603 li
RJ 78 3 81 314.206 3.8lI0 9

2' ES 9 9 60.176 6.686 8
Ala 169 .. 7 7
TOTAl 81 10 97 374.442 3,860 .1-1

SP 99 36 137 900.786 6.575 120
3' MS 9 9 29,931 3.J26 (O)

TOTAL 110 38 146 930.717 6.375 ~

RS 53 1 54 210.370 3896 6
PR 42 1 43 167.521 3896 5

I se 25 1 26 78,042 3.002 14)
4' f.-...=--1---=.l---:+---=+-'-....:..:.;:..;;+-.:=j.-~\

ld64 5 5I
L8i9780 8 8
TOTAl. t2i -~ 1:l455.933 3;362 .~

PE 13 13 81.379 6.260 10
I Al 5 5 25.354 5071 2

CE 12 12 145,568 12.131 30
5' PB 6 6 78.721 13.120 16

RN 6 6 48.001 8.000 B
SE 4 4 28.752 71811 4

TOTAl. 46 ~ 407.775 l865 1'1

TOTAL GERAL 496 64 56(J 2.790.285 4,983 261

FOIlTE: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDEAAl-OADOS fSTAT1sTlCOS .POSiÇAo fM~

~ cortes substandais, tomou forma este projl!o onde se propõe, em
linhas gerais, acriação de 183 (cento eoitentl etrês} varas assim distrillJídas:

Na 1aRegião, propàe-se acriação de 48 (quarenta eoito) varas, oque
reduzirá amédia de processos por vara para 3.500 (três mil equinhentos),

Na 2aRegião, 17 (dezessete) varas já reduziriam para oparadigma
sugerido acoocentração de processos por vara no âmlJitodaquela Ju&iça Federal. Entretanto,
levou·se em con~dera~o arealidade peculiar dos do~ Estados que acompõem, máxime o
Estado do Rio de Janeiro, onde ofenômeno do desenvolvimento econânico, alcançando o
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interior, gerou o aparecimento, ali, de grandes ci
dades, que necessitam da presença efetiva da Justiça
Federal. Isto justifica a contemplação daquela região
com mais 13 (treze) varas, número expressivamente
menor do que o apontado pelos estudos realizados na
quela Corte (51 varas), trazendo para 30 o número de
varas cuja criação se propõe para a região.

Em relação à 38 Região, acatando-se em sua inte
ireza o pedido formulado pela Presidência daquele So
dalício, o projeto prevê a criação de 28 (vinte e o~o) va
ras, quando a quantidade necessária de varas a serem
implantadas para chegar-se à concentração processual
razoável de 3.500 (três mil e quinhentos proces
sos/vara) naquela Região seria de 120 (cento e vinte).

No que se refere à 48 Região, somou-se às 11
(onze) varas necessárias à redução da concentração
processual para a meta adotada mais 28 (vinte e oito).
Este acréscimo fora sugerido pelo exame mais ponde
rado de outras peculiaridades daquela região. Verifi
cou-se que os Estados que a compõem somam 1.159
(um mil, cento e cinqüenta e nove) municípios, com um
setor industrial forte e em acelerado desenvolvimento.

Diante disso, contemplou-se a 48 Região com a
implantação de 39 (trinta e nove) varas.

Para a 5a Região, finalmente, o projeto prevê a
criação de 38 (trinta e oito) varas, que, depois de insta
ladas, trarão para 4.854 (quatro mil, oitocentos e cin
qüenta e quatro) o número de processos por vara na
quela Região, média, ressalte-se, ainda superior às
apresentadas atualmente pelas 1a, 2a e 48 Regiões.

Após estabelecido o número necessário de va
ras a serem criadas nas cinco regiões, cuidou o Proje
to de estabelecer a estrutura mínima desses núcleos
jurisdicionais, a fim de torná· los operantes.

Os estudos realizados em intercâmbio com os
Tribunais Regionais Federais e junto às respectivas
Seções Judiciárias, apontaram para um corpo técnico
mínimo, adotado neste projeto, de 20 (vinte) servido
res, sendo 9 (nove) Analistas Judiciários e 11 (onze)
Técnicos Judiciários. As varas seriam providas, ain
da, de 15 (quinze) funções comissionadas, sendo 1
(uma) FC-9, 11 (onze) FC-5, 1 (uma) FC-4 e 2 (duas)
FC-2, a serem distribuídas entre o quadro funcional,
na forma da legislação em vigor.

Cuidou-se, então, de adotar medida a fim de pa
dronizar o modelo de vara ora adotado, o que indubi
tavelmente otimizará o funcionamento daquelas uni
dades jurisdicionais.

O projeto corrige, ainda, o lapso ocorrido na cri
ação de varas, de que trata a Constituição Federal no
art. 28 do ADCT, por desmembramento de algumas

das então existentes, eis que para estas varas não fo
ram criadas quaisquer estruturas.

Dessa forma, deverão ser criados no Tribunal Regi
onal Federal da 2a Região, 7 (sete) cargos de Juiz Fede·
ral Substituto e os cargos administrativos e funções co
missionadas descritos no Anexo XI, destinados à implan
tação de 7 (sete) Varas desdobradas por efeito da aplica
ção do art. 28, caput, segunda parte, do Ato das Disposi
ções Constitucionais Trans~árias de 1988.

Nessa mesma linha, deverão ser criados no Tri
bunal Regional da 38 Região, 10 (dez) cargos de Juiz
Federal Substituto e os cargos administrativos e fun
ções comissionadas descritos no Anexo XII, destina
dos à implantação de 10 (dez) Varas desdobradas em
função do mesmo dispositivo constitucional.

Optou-se, outrossim, por outorgar a prerrogativa
de localizar a maior parte das varas a serem criadas aos
respectivos Tribunais, que têm mais condições de iden
tificar as prioridades de cada Região, fixando-se previa
mente apenas os locais de instalação de algumas va
ras, a fim de assegurar a meta precípua do projeto, de
levar a Justiça Federal ao interior do País.

Finalmente, o projeto altera dispositivo da lei n°
5.01 0/66 possibil~ando aos Tribunais Regionais Fede
rais, depois de verificada a conveniência, estender às
varas que lhe são afetas competência para julgar as
execuções fiscais ajuizadas nos municípios próximos,
até então processadas pelas Justiças Estaduais.

É esse, em linhas gerais, o conteúdo do presen
te projeto, cuja aprovação pelas casas legislativas se
faz imprescindível à manutenção da imagem da Justi·
ça Federal, bem assim à efetiva presença do Judiciá
rio em todo o território nacional.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO 111
Do Poder Judiciário

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 96. Compete privativamente:
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I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus
regimentos internos, com observância das normas
de processo e das garantias processuais das par
tes' dispondo sobre a competência e o funciona
mento dos respectivos órgãos jurisdicionais e admi
nistrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxili
ares e os dos juízos que lhes forem vinculados, ve
lando pelo exercício da atividade correicional res
pectiva;

c) prover, na forma prevista nesta Constitui
ção, os cargos de juiz de carreira da respectiva juris
dição:

d) propor a criação de novas varas judiciárias;

e) prover, por concurso público de provas, ou
de provas e títulos, obedecido o disposto no art.
169, parágrafo único, os cargos necessários à admi
nistração da Justiça, exceto os de confiança assim
definidos em lei;

• De acordo com a alteraçào processada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998, a referência passa a
seraoarf. 169, § 1°

f) conceder licença, férias e outros afastamen
tos a seus membros e aos juízes e servidores que
lhes forem imediatamente vinculados;

11- ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder
legislativo respectivo, observado o disposto no art.
169:

a) a alteração do número de membros dos tribu
nais inferiores;

b) a criação e a extinção de cargos e a remune
ração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que
lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsi
dio de seus membros e dos juízes. inclusive dos tribu
nais inferiores, onde houver, ressalvado o disposto no
art.48, Xv.

• Allnea com redação dada pela Emenda Constitucional nO
19, de 4-6-1998.

C) a criação ou extinção dos tribunais inferiores:

d) a alteração da organização e da divisão judi
ciárias:

111- aos Tribunais de Justiça julgar os juízes es
taduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como
os membros do Ministério Público, nos crimes co
muns e de responsabilidade, ressalvada a competên
cia da Justiça Eleitoral.

ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 28. Os ju ízes federais de que trata o art. 123,
§ 2°, da Constituição de 1967, com a redação dada
pela Emenda Constitucional n° 7°, de 1977, ficam in
vestidos na titularidade de varas na Seção Judiciária
para a qual tenham sido nomeados ou designados; na
inexistência de vagas, proceder-se-á ao desdobra
mento das varas existentes.

Parágrafo único. Para efeito de promoção por
antiguidade, o tempo de serviço desses juízes será
computado a partir do dia de sua posse.

lEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Instítui o Códígo de Processo Civíl.

LIVRO V
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 1.213. As cartas precatórias, citatórias, pro
batórias, executórias e cautelares, expedidas pela
Justiça Federal, poderão ser cumpridas nas comar
cas do interior pela Justiça Estadual.

lEI N° 5.010, DE 30 DE MAIO DE 1966

Organiza a Justiça Federal de prime
ira instâncía, e dá outras Providências.

CAPíTULO 111
Dos Juízes Federais

SEÇÃO I
Da Jurisdição e Competência

Art. 15. Nas Comarcas do interior onde não fun
cionar Vara da Justiça Federal (art. 12), os Juízes
Estaduais são competentes para processar e julgar:

I - os executivos fiscais da União e de suas au
tarquias, ajuizados contra devedores domiciliados
nas respectivas Comarcas:

11 - as vistorias e justificações destinadas a fazer pro
va perante a administração federal, centralizada ou autár
quica, quando o requerente for domiciliado na Comarca;



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dczcmbro dc 20()J

111 - os fetlos ajuizados contra instituições previ
denciárias por segurados ou beneficiários residentes na
Comarca. que se referirem a benefícios de natureza pe
cuniária.

IV - as ações de qualquer natureza, inclusive os
processos acessórios e incidentes a elas relativos, pro
postas por sociedades de economia mista com participa
ção majorttária federal contra pessoas domiciliadas na
Comarca, ou que versem sobre bens nela situados.

* Item IV acrescentado pelo Decreto-Lei n° 30, de
17-11-1966.

CAPíTULO IV
Dos Serviços Auxiliares da Justiça Federal

SEÇÃO 11
Das Atribuições da Secretaria

Art. 42. Os atos e diligências da Justiça Federal
poderão ser praticados em qualquer Comarca do
Estado ou Território pelos Juízes locais ou seus auxili
ares, mediante a exibição de ofício ou mandado em
forma regular.

§ 1° Somente se expedirá precatória, quando,
por essa forma, for mais econômica e expedita a reali
zação do ato ou diligência.

§ 2° As diligências em outras Seções sempre
que possível, serão solicitadas por via telegráfica ou
postal com aviso de recepção.

§ 3° As malas dos serviços da Justiça Federal
terão franquia postal e gozarão de preferência em
quaisquer serviços públicos de Transporte.

§ 4° A Justiça Federal gozará. também, de fran
quia telegráfica.

Ofício n° 2.741/GP

Brasília, 21 de novembro de 2001

Exmo Sr.
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar à douta aprecia

ção dos ilustres membros das Casas do Congresso
Nacional, de conformidade com o disposto no art. 96,
11, alíneas a e b, da Constituição Federal, o incluso an
teprojeto de lei, que dispõe sobre a criação de 183
Varas Federais destinadas precipuamente e à interio
rização da Justiça Federal de 1° Grau e à implantação

dos Juizados Especiais Federais no País e dá outras
providências.

No ensejo, reitero protestos de elevada conside
ração. - Ministro Paulo Costa Leite, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 5.761, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.281/01

Dispõe sobre a criação da Universi
dade Federal de Campina Grande 
UFCG, a partir do desmembramento da
Universidade Federal da Paraíba - UFP8,
e dá outras providências.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Educação,
Cultura e Desporto; de Finanças e Tributa
ção (art. 54); e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica criada a Universidade Federal de

Campina Grande - UFCG por desmembramento da
Universidade Federal da Paraíba - UFPB, instituída
na forma da Lei Estadual n° 1.366, de 2 de dezembro
de 1955, e federalizada nos termos da Lei n° 3.835, de
13 de dezembro de 1960.

§ 1° A UFCG, com natureza jurídica autárquica,
vinculada ao Ministério da Educação, será instalada
com sede e foro na cidade de Campina Grande, Esta
do da Paraíba.

§ 2° Após o desmembramento mencionado no
caput deste artigo, a UFPB manterá sua denomina
ção, bem como natureza jurídica autárquica e sede e
foro no Município de João Pessoa, Estado da Paraí
ba.

Art. 2° A UFCG terá por objetivo ministrar ensino
superior, desenvolver a pesquisa nas diversas áreas
do conhecimento e promover a extensão universitá
ria.

Art. 3° A estrutura organizacional e a forma de
funcionamento da UFCG, observado o princípio da in
dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
serão definidos nos termos desta lei, de seu Estatuto
e das normas legais pertinentes.

§ 1° Até que seja aprovado seu Estatuto, a
UFCG será regida pelo Estatuto atual da Universida
de Federal da Paraíba, no que couber, e pela legisla
ção federal.

§ 2° Enquanto não for aprovado o novo Estatuto
da UFPB, resultante do desmembramento, a mesma
será regida pelo Estatuto vigente na data de publica
ção desta lei, no que couber, e pela legislação federal.



Dczcmbnl de 2()() I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quintll-feira 6 623l:\7

Art. 40 Passam a integrar a UFCG, sem solução
de continuidade, independente de qualquer formali
dade, as unidades e respectivos cursos, de todos os
níveis, atualmente integrantes dos campi de Campi
na Grande (campus 11), Patos, Sousa e Cajazeiras.

Parágrafo único. Os alunos, regularmente matri
culados nos cursos ora transferidos, passam a inte
grar o corpo discente da UFCG, independentemente
de adaptação ou qualquer outra exigência formal.

Art. 50 Ficam redistribuídos para a UFCG todos
os cargos, ocupados e vagos pertencentes aos Qua
dro de Pessoal da UFPB, que, na data de publicação
desta Lei, estejam lotados nos campi relacionados no
art. 40

•

Art. 60 Ficam criados os cargos de Reitor e
Vice-Reitor da UFCG.

Parágrafo único. O Ministro de Estado da Edu
cação providenciará o remanejamento dos Cargos de
Direção - CD e Funções Gratificadas - FG entre a
UFPB, o Ministério da Educação e a UFCG, do modo
a compor as respectivas estruturas regimentais.

Art. 70 A administração superior da UFCG será
exercida, no âmbito das respectivas competências, a
serem definidas no Estatuto e no Regimento-Geral,
pelo Reitor e pelo Conselho Universitário.

§ 10 A presidência do Conselho Universitário
será exercida pelo Reitor da UFCG.

§ 20 O Estatuto da UFCG disporá sobre a com
posição e as competências do Conselho Universitá
rio, de acordo com a legislação pertinente.

§ 30 O Vice-Reitor, nomeado de acordo com a le
gislação pertinente, substituirá o Reitor em suas faltas
ou impedimentos legais.

Art. 80 O patrimônio da UFCG será constituído:

I - pelos bens e direitos que atualmente inte
gram o patrimônio da UFPB tombados nos campi re
lacionados no art. 40

, os quais ficam automatica
mente transferidos, sem reservas ou condições,
para a UFCG;

11 - pelos bens e direitos que a UFCG vier a
adquirir ou incorporar;

111- pelas doações ou legados que receber; e

IV - por incorporações que resultem de servi
ços realizados pela UFCG.

§ 1° A transmissão dos bens imóveis enumera
dos no inciso I será procedida por escritura após ava
liação.

§ 20 Os bens e direitos da UFCG serão utiliza
dos ou aplicados exclusivamente para consecução de

seus objetivos, não podendo ser alienados, a não ser
nos casos e condições permitidos em lei.

Art. 90 Os recursos financeiros da UFCG serão
provenientes de:

I - dotações consignadas no Orçamento Geral
da União, créditos especiais, créditos adicionais e
transferências e repasses, que lhe forem conferidos;

II - auxílios e subvenções que lhe venham a ser
feitos ou concedidos pela União, Estados e municípi
os,. ou por quaisquer entidades públicas ou privadas;

111 - recursos provenientes de convênios, acor-
dos ou contratos celebrados com entidades e orga
nismos nacionais e internacionais;

IV - resultado de operações de crédito e juros
bancários, nos termos da lei;

V - receitas eventuais a título de retribuição por
serviços de quaisquer natureza prestados a terceiros;
e

VI - saldo de exercícios anteriores, observado o
disposto na legislação específica.

Art. 10. A implantação e o conseqüente início do
exercício contábil e fiscal da UFCG, como autarquia,
deverão coincidir com o primeiro dia útil do ano civil
subseqüente à publicação desta lei.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - transferir saldos orçamentários da UFPB

para a UFCG, observadas as mesmas atividades,
projetos e operações especiais, com respectivas ca
tegorias econômicas e grupos de despesas previstos
na lei orçamentária; e

II - praticar os demais atos necessárias à efeti
vação do disposto nesta lei.

Parágrafo único. Enquanto não for efetivada a
transferência autorizada na forma do inciso I, corre
rão à conta dos recursos constantes no orçamento
da União destinados à UFPB as despesas de pes
soal e encargos, custeio e capital necessárias ao
funcionamento da UFCG.

Art. 12. Enquanto não se efetivar a implanta
ção da estrutura organizacional da UFCG, na forma
de seu Estatuto, os cargos de Reitor e Vice-Reitor
serão providos, pro-tempore, pelo Ministro de Esta
do da Educação.

Art. 13. As instituições resultantes da edição da
presente lei, no prazo de 180 dias, contado da sua pu
blicação, encaminharão suas propostas estatutárias
ao Ministério da Educação para aprovação pelas ins
tâncias competentes.

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília,



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

SUBSEÇÃO 111
Das leis

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

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

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

11 - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos pú
blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração;

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

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

Brasília, 19 de outubro de 2001
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MENSAGEM N° 1.281 6. Pelas razões acima. Senhor Presidente, e por
entendermos que a efetivação da presente proposta
representará importante contribuição ao desenvolvi
mento do interior do Estado da Paraíba e de todo o
Nordeste Brasileiro, submetemos a Vossa Excelência
o anexo projeto de lei, com proposta para que seja
submetido ao Congresso Nacional.

Respeitosamente, - Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Paulo Renato Souza, Ministro de Estado da
Educação.

EM Interministerial na 92/MEC/MP

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

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelênci
as, acompanhado de Exposição de Motivos dos Se
nhores Ministros de Estado da Educação e do Plane
jamento, Orçamento e Gestão, o texto do projeto de
lei que "Dispõe sobre a criação da Universidade Fe
deral de Campina Grande - UFCG, a partir do des
membramento da Universidade Federal da Paraíba 
UFPB, e dá outras providências".

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à consideração de Vossa Exce

lência o anexo projeto de lei que Dispõe sobre a cria
ção da Universidade Federal de Campina Grande 
UFCG. a partir do desmembramento da Universidade
Federal da Paraíba - UFPB, e dá outras providências

2. A UFPB, além da Sede, em João Pessoa,
conta atualmente com campi nas cidades de Campi
na Grande, Areia, Bananeiras, Cajazeiras, Souza e
Patos, localizadas no interior do Estado.

3. Considerando a estrutura do campus de
Campina Grande, formada pelos Centros de Ciências
Tecnológicas, de Humanidades e de Ciências Biológi
cas e da Saúde, por meio dos quais, além de ministrar
ensino superior, desenvolver pesquisas nas diversas
áreas do conhecimento e promover a extensão uni
versitária, presta relevantes serviços à sociedade,
tanto na formação de recursos humanos como na
oferta de serviços, de consultorias e de transferência
e difusão de tecnologia, entendemos que aquele
campus reúne condições para transformar-se em uni
versidade autônoma. Entendimento esse respaldado
por amplo consenso, tanto na comunidade universitá
ria quanto entre as forças representativas da socieda
de paraibana.

4. Ressalte-se que, por racionalidade acadêmi
ca e administrativa, serão, ainda, desvinculados da
UFPB e absorvidos pela futura UFCG os campi de
Patos, Sousa e Cajazeiras.

5. A proposta orçamentária da UFP8 para o exer
cício de 2002 está sendo elaborada de forma a permitir
a identificação e a transferência das dotações destina
das aos mencionados campus para a UFCG, conforme
autorização contida no presente projeto de lei.



LEI W 3.835, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1960

Federaliza a Universidade da Paraí
ba e dá outras Providências.

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

Art. 1° A Universidade da Paraíba, a que se refe
re o Decreto n° 40.160, de 1° de outubro de 1956,
passa a integrar o Ministério da Educação e Cultura 
Diretoria do Ensino Superior, incluída na categoria
constante do item I, do art. 3° da Lei n° 1.254, de 4 de
dezembro de 1950.

Parágrafo único. A Universidade terá personaii
dade jurídica e gozará de autonomia didática, finan
ceira, administrativa e disciplinar, na forma da lei.

Art. 2° A Universidade compor-se-á dos seguin
tes estabelecimentos de ensino superior:

a) Faculdade de Filosofia da Paraíba (Decreto
n° 38.146, de 25 de outubro de 1955);

b) Faculdade de Odontologia da Paraíba (De
creto n° 38.148, de 25 de outubro de 1955);

c) Escola Politécnica da Paraíba (Decreto n°
33.286, de 14 de julho 1953);
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C) servidores públicos da União e Territórios, d) Faculdade de Direito da Paraíba (Decreto n°
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilida- 33.404, de 28 de agosto de 1953);
de e aposentadoria; e) Faculdade de Medicina da Paraíba (Decreto

*Alfnea c com redação dada pela Emenda constitucional n° 38.011, de 5 de outubro de 1955) e Escola anexa
nO 18, de 5-2-1998.

de Enfermagem da Paraíba (Decreto n° 37.283, de 29
d) organização do Ministério Público e da Defenso- de abril de 1955 e Portaria Ministerial n° 365, de 9 de

ria Pública da União, bem como normas gerais para a or- junho de 1958);
ganização do Ministério Público e da Defensoria Pública
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; f) Faculdade de Ciências Econômicas da Paraí-

ba (Decreto n° 30.236, e 4 de dezembro de 1951);
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da

administração pública, observado o disposto no art. g) Escola de Engenharia da Paraíba (Decreto n°
84, VI; 39.221), de 21 de maio de 1956);

*Alfnea f com redação dada pela Emenda Constitucional h) Escola de Serviço Social da Paraíba (Decreto
n032, de 11-9-2001. n° 39.332, de 8 de junho de 1956);

f) militares das Forças Armadas, seu regime ju- i) Faculdade de Farmácia, da Universidade da
rídico, provimento de cargos, promoções, estabilida- Paraíba;
de, remuneração, reforma e transferência para a re-
serva. j) Faculdade de Ciências Econômicas de Cam-

• Alfnea f acrescida pela Emenda Constitucional nO 18, de pina Grande (Lei n° 512, de 1° de julho de 1955).
4-2-1998. § 1° As faculdades e escolas mencionadas nes-

§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela te artigo passam a denominar-se: Faculdade de Filo-
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de sofia, Ciências e Letras, Faculdade de Odontologia,
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitora- Escola Politécnica, Faculdade de Direito, Faculdade
do nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta- de Medicina e Escola Anexa de Enfermagem, Facul-
dos, com não menos de três décimos por cento dos dade de Ciências Econômicas, Escola de Engenha-
eleitores de cada um deles. ria, Escola de Serviço Social da Universidade da Pa-
........................ raíba, Faculdade de Ciências Econômicas de Campi-
.. na Grande e Faculdade de Farmácia da Paraíba § 2°

A agregação de outro curso ou de outro estabeleci
mento de ensino depende de parecer favorável do
Conselho Universitário e de deliberação do Governo,
na forma da lei, e assim a desagregação.

Art. 3° O patrimônio da Universidade da Paraíba
será formado pelos:

a) bens móveis, imóveis e instalações ora utili
zados pelos estabelecimentos mencionados no arti
go anterior e que lhe serão transferidos nos termos
desta lei:

b) bens e direitos que adquirir ou que lhe sejam
transferidos, a forma da lei;

c) legados e doações legalmente aceitos;

d) saldos da receita própria e dos recursos orça
mentários, ou outros que lhe forem destinados.

Parágrafo único. A aplicação dos saldos referi
dos na letra d deste artigo, depende de deliberação
do Conselho Universitário e semente poderá sê-lo em
bens patrimoniais ou em equipamentos, instalações e
pesquisas, vedada qualquer alienação sem expressa
autorização do Presidente da República.

Art. 4° Os recursos para manutenção e desen
volvimento dos serviços rendas patrimoniais; das re
ceitas de taxas escolares; de retribuição de atividades
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remuneradas de laboratórios, de doações, auxílios,
subvenções e eventuais.

Parágrafo único. A receita e a despesa da Uni
versidade constarão de seu orçamento, e a compro
vação dos gastos se fará nos termos da legislação vi
gente obrigados todos os depósitos em espécie no
Banco do Brasil, cabendo ao Reitor a movimentação
das contas.

Art. 5° Independente de qualquer indenização,
são incorporados ao patrimônio da Universidade, me
diante escritura pública, todos os bens móveis, imó
veis e direitos ora na posse ou utilizados pelas Facul
dades e Escolas referidas no art. 2°.

Parágrafo único. Para a transferência dos bens
mencionados neste artigo, é assegurado o prazo de
180 (cento e oitenta) dias, findo o qual será o estabe
lecimento havido agregado.

Art 6° É assegurado o aproveitamento do pes
soal administrativo e auxiliar técnico dos estabeleci
mentos referidos no art. 2°, em quadro extraordinário
aprovado pelo Poder Executivo, não podendo os ven
cimentos exceder aos das atividades corresponden
tes no serviço público federal.

§ 1° Os professores das Faculdades e Escolas
referidos no art. 2°, não admitidos em caráter efetiv~
na forma da legislação federal, poderão ser aproveita
dos como interinos.

§ 2° Para o cumprimento do disposto neste arti
go, a administração das Faculdades e Escolas apre
sentarão à Diretoria do Ensino Superior a relação,
acompanhada de currículo, de seus professores e
servidores, especificando a forma de investidura, a
natureza do serviço que desempenham, a data da ad
missão e a remuneração.

§ 3° Serão expedidos pelas autoridades com
petentes os títulos de nomeação decorrentes do
aproveitamento determinado nesta lei depois e a
contar da data da última das escrituras públicas refe
ridas no art. 5°.

Art. 7° Para execução do que determina o art. 1°
desta lei, é criado no Quadro Permanente do Ministé
rio da Educação e Cultura - Diretoria do Ensino Supe
rior - um cargo de Reitor, Padrão 2-C, uma função
gratificada de Secretário 3-F e uma de Chefe de Por
taria 15-F para a Reitoria.

Art. 8° Para execução do disposto no art. 2° são
criados, no Quadro Permanente do Ministério da Edu
cação e Cultura, 47 cargos de Professor Catedrático
(FF Upb-DESU), na Faculdade de Filosofia, 12 car
gos e Professor Catedrático (FO Upb-DESU), na Fa
culdade de Odontologia, 34 cargos de Professor Ca-

tedrático (FD Upb-DESU), na Faculdade de Direito,
31 cargos de Professor Catedrático (FM Upb-DESU),
na Faculdade de Medicina, 17 cargos de Professor
Catedrático (FCEc Upb-DESU), na Faculdade de
Ciências Econômicas, 4 cargos de Professor Cate
drático (EE Upb-DESU), na Escola de Engenharia, 31
cargos de Professor Catedrático (EE Upb-DESU), na
Faculdade de Ciências Econômicas, de Campina
Grande, 14 cargos de Professor Catedrático (EE Upb
-DESU), na Faculdade de Farmácia da Paraíba, 7 car
gos de Professor Catedrático (ESS Upb-DESU), na
Escola de Serviço Social e uma função gratificada de
Diretor 1-F, urna de Secretário 3-F e uma de Chefe de
Portaria 15-F, para cada uma das referidas Faculda
des e Escolas.

Art. 9° Os cargos de Professor Catedrático na
Faculdade de Medicina da Universidade da Paraíba
serão reduzidos, progressivamente a 18 (dezoito) à
medida que se forem vagando, por extinção das res
pectivas cátedras, na forma a ser prevista no Regi
mento da Escola, que deverá ser aprovado dentro de
60 (sessenta) dias após a instalação da Universidade.

Parágrafo único. O disposto neste artigo será
aplicado às cátedras vagas na data da publicação
desta lei, as quais não deverão ser providas em cará
ter efetivo até a aprovação do Regimento.

Art. 10. Para provimento, em caráter interino, de
cátedras de novos cursos, que forem instalados em
qualquer escola integrante da Universidade da Paraí
ba, só poderão ser contratados Docentes livres ou
Professores Catedráticos das mesmas disciplina~ ou
disciplinas afins.

Art. 11. Fica criada a Universidade Federal de
São Paulo (UFSP) com sede na cidade de São Carlos
Estado de São Paulo, e que será integrada no Minis
tério da Educação e Cultura.

Parágrafo único. A Universidade terá personali
dade jurídica e gozará de autonomia didática finance
ira administrativa e disciplinar, na forma da lei.

Art. 12. A universidade compor-se-á dos seguin
tes estabelecimentos de ensino superior.

a) Escola Paulista de Medicina (Lei n° 2.712, de
21 de janeiro de 1956);

b) Escola de Engenharia de São Carlos
(Decreto n° 41.797, de 8 de julho de 1957);

c) Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Araraquara (Decreto n° 45.776, de 13 de abril de 1959);

d) Faculdade de Farmácia e Odontologia de
Araçatuba (Decreto n° 41.557, de 22 de maio de
1957);
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e) Faculdade Municipal de Ciências Econômi
cas de Santo André (Decreto n° 42.706, de 29 de no
vembro de 1975).

Parágrafo único. São transformados em esta
belecimentos federais de ensino superior os estabe
lecimentos referidos nas letras b e e deste artigo,
sem ônus para a União e mediante a incorporação
ao patrimônio desta dos bens imóveis em que funci
onam as escolas, de propriedade do Governo do
Estado de São Paulo e da municipalidade de Santo
André, Estado de São Paulo, bem como suas atuais
instalações.

Art. 13. Dentro de 60 (sessenta) dias, a partir da
data da publicação desta lei, o Poder Executivo, envi
ará ao Congresso Nacional mensagem nos termos
constitucionais, para atender ao disposto nos artigos
anteriores.

Art. 14. Para cumprimento das disposições des
ta lei, é aberto ao Ministério da Educação e Cultura
Diretoria do Ensino Superior - o crédito especial de
Cr$130.788.000,00 (cento e trinta milhões, setecen
tos e oitenta e oito mil cruzeiros), sendo:
Cr$112.760.000,00 (cento e doze milhões, setecen
tos e sessenta mil cruzeiros) para pessoal permanen
te; Cr$5.S08.000,00 (cinco milhões, quinhentos e oito
mil cruzeiros) para o pessoal administrativo;
Cr$1 0.020.000,00 (dez milhões e vinte mil cruzeiros)
para funções gratificadas; Cr$1.500.000,00 (um mi
lhão e quinhentos mil cruzeiros) para a Escola de
Enfermagem e Cr$1.000.000,00 (um milhão de cru
zeiros) para a instalação da Reitoria.

Art. 15. O Estatuto da Universidade da Paraíba,
que obedecerá à orientação das Universidades Fede
rais, será expedido pelo Poder Executivo, dentro em
120 (cento e vinte) dias da data da publicarão desta
lei.

Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 13 de dezembro de 1960; 139° da Inde
pendência e 72° da República. - JUSCELINO KU
BITSCHEK - Clóvis Salgado - S. Pães de Almeida

Aviso nO 1 .402 C. Civil.

Brasília, 26 de novembro de 2001

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

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao projeto de lei que "Dispõe sobre a criação da
Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, a
partir do desmembramento da Universidade Federal
da Paraíba - UFPB. e dá outras providências".

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.314, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 537/01
TVR N° 788/01

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Radiodifusão Cone
xão FM para o Desenvolvimento Artístico
e Cultural a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Pirapetinga, Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54)}

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

200, de 18 de abril de 2001, que autoriza a Associa
ção Comunitária de Radiodifusão Conexão FM para o
Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Pirape
tinga, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 788, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 537/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 200, de 18 de abril de 2001, que autori
za a Associação Comunitária de Radiodi
fusão Conexão FM para o Desenvolvi
mento Artístico e Cultural, a executar
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Pirapetinga,
Estado de Minas Gerais.
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(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art.54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, con
forme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 199, de 18 de abril de 2001 
Associação Geral dos Trabalhadores de Cocalzinho
de Goiás - AGETACO, na cidade de Cocalzinho de
Goiás-GO;

2 - Portaria nO 200, de 18 de abril de 2001 
Associação Comunitária de Radiodifusão Conexão
FM para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, ria ci
dade de Pirapetinga - MG;

3 - Portaria n° 202, de 18 de abril de 2001 
Associação Cultural São Sebastião, na cidade de Co
imbra- MG;

4- Portaria n° 203, de 18 de abril de 2001 
Associação Comunitária Itarantiense Nova Esperan
ça, na cidade de Itarantim - BA;

5 - Portaria n° 204, de 18 de abril de 2001 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Ipã, na cidade de Ipê - RS;

6 - Portaria n° 208, de 18 de abril de 2001 
Associação Mercesana de Integração e Cultura 
AMIC, na cidade de Mercês - MG;

7 - Portaria n° 213, de 18 de abril de 2001 
Associação dos Produtores Rurais de Chácara, na ci
dade de Chácara - MG;

8 - Portaria nb 222, de 18 de abril de 2001 
Associação Comunitária Nova Aliança, na cidade de
Piraúba - MG; e

9 - Portaria n° 234, de 18 de abril de 2001 
Associação Cultural de Lençóis Paulistas, na cidade
de Lençóis Paulistas - SP

Brasília, 7 de junho de 2001 . - Fernando Henri
que Cardoso.

EM n° 254 - MC

Excefentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou

torga do autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Radiodifusão Conexão FM para o Desenvolvimen-

to Artístico e Cultural. com sede na cidade de Pirape
tinga, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o ca
put do art. 223 da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi
ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida
de da filosofia de criação desse braço da radiodifu
são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postu
lantes.

3. Como se depreende da importância da inici
ativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural, mas, tam
bém, servem de elo à integração de informações be
néficas em todos os segmentos. e a todos esses nú
cleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleno,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada rios autos do Processo Administrativo
n° 53710.000973/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos consti
tucionais e legais, a outorga de autorização, objeto
do presente processo, passará a produzir efeitos
legais somente após deliberação do Congresso
Nacional, a teor do § 3° do art. 223, da Constituição
Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 200, DE 13 DE ABRIL DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo n° .
53710.000973/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Radiodifusão Conexão FM para o Desenvolvimento
Artístico e Cultural, com sede na Rua Oscar Teixeira
da Silva, n° 55, na cidade de Pirapetinga, Estado de
Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão co
munitária, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade.
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Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 21°39'22"S e longitude em
42°20'42"W, utilizando a freqüência de 104.9 MHz.

Art. 40Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 30 do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do respectivo de
creto legislativo.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 601 - C. Civil

Em 7 de junho de 2001

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

Encaminho a essa secretaria mensagem do Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República na qual sub
mete à apreciação do Congresso Nacional os atos que
autorizam a execução de serviços de radiodifusão comu
nitária constantes das Portarias nOs 199, 200, 202 a 204,
208, 213, 222 e 234, de 18 de abril de 2001.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Co
nexão FM para o Desenvolvimento Artístico e Cultural
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária de Ra
diodifusão Conexão FM para o Desenvolvimento
Artístico e Cultural atendeu aos requisitos da legisla
ção especifica e recebeu autorização para executar
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal,e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. 
Deputado Neuton Lima, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Radiodifusão
Conexão FM, para o desenvolvimento
artístico e cultural a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Pirapetinga, Estado
de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 É aprovado o ato constante da Portaria n°
200, de 18 de abril de 2001, que autoriza a Associa
ção Comunitária de Radiodifusão Conexão FM, para
o desenvolvimento artístico e cultural a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Pirape
tinga, Estado de Minas Gerais.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 19 de Setembro de 2001. 
Deputado Neuton Lima, Relator.
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Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 153 de 27 de março de 2001, que ou
torga permissão à Rádio Difusora Rhema
Ltda., para explorar pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Barão de Antoni
na, 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»)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49 inciso XII combinado com

o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das comunicações, permissões para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada. conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 151, de 27 de março de 2001 
Rádio EM Jardim de Cajobi Ltda., na cidade de Cajobi
-SP;

2 - Portaria n° 152, de 27 de março de 2001 
Herrera Grillo Publicidade S/C Ltda., na cidade de
Flórida Paulista - SP:

3 - Portaria n° 153, de 27 de março de 2001 
Rádio Difusora Rherna Ltda., na cidade de Barão de
Antonina - SP;

4 - Portaria n° 155, de 27 de março de 2001 
Herrera Grillo Publicidade S/C Ltda., na cidade de
Sarutaiá - SP;

5 - Portaria n° 156, de 27 de março de 2001 
Estúdio Digital Ltda., na cidade de Carmo do Cajuru
MG;

6 - Portaria nO 157, de 27 de março de 2001 
Super Rádio DM Ltda., na cidade de Alegre - ES;

7 - Portaria n° 158, de 27 de março de 2001 
Morada dos Rios S/C Ltda., na cidade de Conchal 
SP;

8 - Portaria n° 159, de 27 de março de 2001 
Rádio Minduri FM Ltda., na cidade de Minduri - MG;

9 - Portaria n° 160. de 27 de março de 2001 
Rádio 900 de Paty do Alferes Ltda., na cidade de
Botellios - MG;

111 - Parecer da Comissão TVR N° 999, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MSC -749/01

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.333, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 749/01
TVR N° 999/01

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Neuton Lima, à TVR n° 788/01,
nos termos do projeto de decreto legislativo que apre
senta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vices-Presidentes; Alberto Goldman, Au
gusto Franco, Domiciano Cabral, íris Simões, João
Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta, Nárcio Rodri
gues, Pedro Canedo, Josué Bengtson, Léo Alcântara,
Salvador Zimbaldi, Arolde de Oliveira, Corauci Sobri
nho, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Mo
reira, Mário Assad Júnior, Yvonilton Gonçalves, Aris
tom Andrade, Benedito Gama, Hermes Parcianeilo,
Marçal Filho, Nelson Proença, Ricardo tzar, Marinha
Raupp, Luiz Bittencourt, Gastão Vieira, Jonival Lucas
Júnior, Gilberto Kassab, Ana Corso, Babá, Gilmar Ma
chado, Jorge Bittar, Marcos Afonso, Márcio Reinaldo
Moreira, Paulo Marinho, Arnaldo Faria de Sá, Aldo
Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Dr. Hélio,
Olímpio Pires e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2001. 
Deputado Cesar Bandeira, Presidente.

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Difusora Rhema Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Barão de Antonina, Estado de São Paulo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

153, de 27 de março de 2001 , que outorga permissão
à Rádio Dífusora Rhema Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Barão de Antonina, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSDezembro de 2001

10 Portaria n° 161, de 27 de março de 2001
Mercom Brasília Comunicação Ltda., na cidade de
Santo Antônio da Alegria - SP;

11 Portaria n° 162. de 27 de março de 2001 
Rádio Jornal a Crítica Ltda. na cidade de São Gabriel
da Cachoeira - AM; e

12 - Portaria n° 163, de 27 de março de 2001 
RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda.. na
cidade de Santana do Araguaia - PA.

Brasília, 17 de julho de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MC n° 310 EM

Brasília, 29 de maio de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e re

gulamentares cometidas a este Ministério, determi
nou - se a publicação da Concorrência nO 82/97 
SFO/MC. com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Barão de Antonina. Estado de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cri
ada pela Portaria n063, de 5 de fevereiro de 1997, al
terada pela Portaria n° 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilita
ção e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes. com observância da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993. e da legislação es
pecifica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Difuso
ra Rhema Ltda obteve a maior pontuação do valor
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital. to
mando - se assim a vencedora da Concorrência. con
forme ato da mesma Comissão, que homologuei, ha
vendo por bem outorgar a permissão. na forma da
Portaria inclusa.

3. Esclareço que. de acordo com o § 32 do art.
223 ,da Constituição, o ato de outorga somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional. para onde solicito seja encaminhado o refe
rido ato.

Respeitosamente. - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 153, DE 27 DE MARÇO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
1.720, de 28 de novembro de 1995, etendo em vista o
que consta do Processo Administrativo n°
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53830.001073/97, Concorrência nO 82/97 - SFO/MC,
resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Rádio Difusora
Rhema Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Barão
de Antonina, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subsequentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do art. 223, § 3°, da Constituição.

Art. 3° O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 315 - C. Civil

Em 17 de julho de 2001

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

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa secretaria mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que outorgam permissões para explorar servi
ços de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
constantes das Portarias nOs 151 a 153 e 155 a 163,
de 27 de março de 2001 .

Atenciosamente, - Pêdro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional, acom
panhado da exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que outorga per
missão à Rádio Difusora Rhema Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-



111 - Parecer da Comissão

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.375, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 535/01
TVR 779/01

Aprova o ato que outorga concessão
à Pantanal Som e Imagem ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Cáceres,
Estado do Mato Grosso.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° E aprovado o ato constante do Decreto

de 4 de junho de 2001 , que outorga concessão à Pan
tanal Som e Imagem Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Cáceres, Estado do Mato Grosso.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
relator, Deputado íris Simões, à TVR n° 999/01, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre
senta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Au
gusto Franco, Domiciano Cabral, íris Simões, João
Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta, Nárcio Rodri
gues, Pedro Canedo, Josué Bengtson, Léo Alcântara,
Salvador Zimbaldi, Arolde de Oliveira, Corauci Sobri
nho, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Mo
reira, Mário Assad Júnior, Yvonilton Gonçalves, Aris
ton Andrade, Benito Gama, Hermes Parcianello, Mar
çal Filho, Nelson Proença, Ricardo Izar, Marinha Ra
upp, Luiz Bittencourt, Gastão Vieira, Jonival Lucas Jú
nior, Gilberto Kassab, Ana Corso, Babá, Gilmar Ma
chado, Jorge Bittar, Marcos Afonso, Márcio Reinaldo
Moreira, Paulo Marinho, Arnaldo Faria de Sá, Aldo
Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Dr. Hélio,
Olímpio Pires e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Difusora Rhema ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Barão de Antonina, Estado de São Paulo.
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lada, na cidade de Barão de Antonina, Estado de São Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
Paulo. data de sua publicação.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. -
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati- Deputado Iris Simões, Relator
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
153, de 27 de março de 2001 , que outorga permissão
à Rádio Difusora Rhema Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito da exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Barão de Antonina, Estado de São Paulo.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nO
52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifica
ções do Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996.
No processo ora em exame, a Rádio Difusora Rherna
Ltda. atendeu aos requisitos da legislação específica,
nos termos estabelecidos pelo edital, tornando-se a ven
cedora da concorrência para exploração de serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na locali
dade de Barão de Antonina, Estado de São Paulo.

~ Verificada a documentação atinente ao processo,
observamos que foram atendidos todos os critérios exigi
dos pelo Ato Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001 . 
Deputado íris Simões, Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2001
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na 12 - Cabuginet Comunicações Ltda., na cidade
data de sua publicação. de Natal- RN (sons e imagens).

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. - Brasília, de junho de 2001. - Fernando
Deputado César Bandeira, Presidente. Henrique Cardoso.

TVR NC> 779, de 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 535/01

Submete a apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 4 de junho de 2001, que outorga con
cessão à Pantanal Som e Imagem Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão em onda média. na cidade
de Cáceres, Estado do Mato Grosso.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal. sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações. o ato constante do De
creto de 4 de junho de 2001 . que "Outorga concessão
às entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão. e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Estrela de Ibiúna Ltda., na cidade de
Valente - BA (onda média);

2 - Emissoras Soledadense do Radiodifusão
Ltda., na cidade de Soledade - RS (onda média):

3 - Rádio São José Ltda., na cidade de Itabuna
- BA (onda media)

4 - R.B. - Rádio e Televisão Uda., na cidade de
Unhares - ES (onda média):

5 - Sociedade Rádio AM Fronteira Ltda., na
cidade de Corumbá - MS (onda média);

6 - Emissora Vale do Apodi Ltda., na cidade de
Apodi - RN (onda média);

7 - KMR - Telecomunicações Ltda., na cidade
de Jaciara - MT (onda média);

8 - Pantanal Som e Imagem Ltda., na cidade de
Cáceres - MT (onda média);

9 - Pantanal Som e Imagem Ltda., na cidade de
Cuiabá - MT sons e imagens);

10- Rádio e Televisão do Piauí Ltda., na cidade
de Teresina - PI (sons e imagens);

11 - TV Primavera de Criciúma Ltda., na cidade
de Criciúma - SC (sons imagens); e

MC 00294 EM

Brasília, 24 de maio de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em conformidade com as atribuições legais e re

gulamentares cometidas a este Ministério, determi
nou-se a instauração de procedimento Iicitatório, na
modalidade Concorrência, com vista à outorga de
concessão para explorar serviço de radiodifusão, nas
localidades e Unidades da Federação abaixo indica
das.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cri
ada pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 1997,
após analizar a documentação de habilitação e as
propostas técnicas e de preço das entidades propo
nentes, com observância da Lei n° 8.666, de 21 de ju
nho de 1993, e da legislação específica de radiodifu
são, concluiu que obtiveram a maior pontuação do va
lor ponderado, nos termos estabelecidos pelos res
pectivos Editais, tomando-se assim vencedoras das
Concorrências, conforme atos da mesma Comissão,
que homologuei, as seguintes entidades:

1- Rádio Estrela de Ibiúna Ltda., serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade de Valente,
Estado da Bahia (Processo n° 53640.000497/97) e
Concorrência n° 090/97-SFO/MC);

11 - Emissoras Soledadense de Radiodifusão
Ltda. serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Soledade, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo n° 53790.000803/97 e Concorrência n°
101/97-SFO/MC);

rrr - Rádio São José Uda. serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de Itabuna,
Estado da Bahia (Processo n° 53640.000174/98 e
Concorrência n° 1241 97-SSR/MC);

IV - R.B. - Rádio eTelevisão Ltda. serviço de radi
odifusão sonora em onda média na cidade de Unhares,
Estado do Espírito Santo (Processo n°
53660.000296/98 e Concorrência n° 130/97-SSRlMC);

V - Sociedade Rádio AM Fronteira Uda., serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul (Processo n°
53700.000286/98 e Concorrência n° 138197-SSRlMC);

VI - Emissora Vale do Apodi Uda., serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Apodi, Estado do Rio Grande do Norte (Processo n°
53780.000052/98 e Concorrência n° 153197-SSR/MC);
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VII- KMR - Telecomunicações Ltda. serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Jaciara, Estado de Mato Grosso (Processo n°
53690.000181/98 e Concorrência n° 140/98
SSRlMC);

VIII - Pantanal Som e imagem Ltda. serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Cáceres, Estado de Mato Grosso (Processo n°
53690.000182198 e Concorrência n° 140/97-SSRlMC);

IX - Pantanal Som e imagem Ltda., serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso (Processo n° 53690.000182/98
e Concorrência n° 140/97-SSRlMC);

X - Rádio e Televisão do Piauí Ltda., serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Teresina,
Estado do Piauí (Processo n° 53760.000315197 e
Concorrência n° 109/97-SFO/MC);

XI - TV Primavera de Criciúma Ltda., serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Criciúma,
Estado de Santa Catarina (Processo n°
53820.000400/97 e Concorrência n° 112197-SFO/MC);

XII - Cabuginet Comunicações Ltda., serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Natal,
Estado do Rio Grande do Norte (Processo n°
52780.000054198 e Concorrência n° 153/97-SSRlMC).

3. Nessa conformidade e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto n° 1.720, de 28 de novembro de
1995, submeto à elevada consideração de Vossa
Excelência projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às referidas entidades para explorar os
serviços de radiodifusão mencionados.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.

Respeitosamente. - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações

DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 2001

Outorga concessão às entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e223, ca
put, da Constituição, e 34, § 1°, da Lei n° 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,

aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963.

Decreta:

Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média:

I - Rádio Estrela de Ibiúna Ltda., na cidade de
Valente, Estado da Bahia (Processo n°
53640.000497/97 e Concorrência n° 090/97-SFO/MC),

11 - Emissoras Soledadense de Radiodifusão
Ltda., na cidade de Soledade, Estado do Rio Grande
do Sul (Processo nO 53790.000803/97 e Concorrência
nO 101/97-SFO/MC;

111- Rádio São José Ltda., na cidade de ltabuna,
Estado da Bahia (Processo n° 53640.000174/98 e
Concorrência n° 124/97-SSR/MC);

IV - R.B. - Rádio e Televisão Ltda., na cidade de
Unhares, Estado do Espírito Santo (Processo n°
53660.000296/98 e Concorrência n° 130/97-SSRlMC);

V - Sociedade Rádio AM Fronteira Ltda na
cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso d~' Sul
(Processo n° 53700.000286/98 e Concorrência n°
138/97-SSR/MC);

VI- Emissora Vale do Apodi Ltda., na cidade de
Apodi, Estado do Rio Grande do Norte (Processo n°
53780.000052/98 e Concorrência n° 153/97-SSRlMC);

VII - KMR - Telecomunicações Ltda., na cidade
de Jaciara. Estado de Mato Grosso (Processo n°
53690.000181 198 Concorrência n° 140/97- SSRlMC);

VIII- Pantanal Som e Imagem Ltda., na cidade
de Cáceres, Estado de Mato Grosso (Processo nO
53690.0001 82/98 e Concorrência n°
140/97-SSR/MC);

Art. 2° Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens:

1- Pantanal Som e Imagem Ltda., na cidade de
Cuiabá. Estado de Mato Grosso (Processo n°
53690.000182/98 e Concorrência n° 140/97 
SSR/MC);

11 - Rádio e Televisão do Piauí Ltda., na cidade
de Teresina. Estado do Piauí (Processo n°
53760.000315/97 e Concorrência n° 109/97 
SFO/MC);

111 - IV Primavera de Criciúma Ltda., na cidade
de Criciúma, Estado de Santa Catarina (Processo nO
53820.000400/97 e Concorrência n° 112/97 
SFO/MC);

IV - Cabuginet Comunicações Ltda., na cidade
de Natal. Estado do Rio Grande do Norte (Processo
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Aprova o ato que outorga conces
são à Pantanal Som e Imagem Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Cáceres,
Estado do Mato Grosso.

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifica
ções do Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de
1996. No processo em questão, a Pantanal Som e
Imagem Uda. atendeu aos requisitos da legislação
específica e obteve a maior pontuação do valor pon
derado, nos termos estabelecidos pelo edital, tornan
do-se a vencedora da concorrência para exploração
do serviço de radiodifusão sonora em onda média.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos
arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do pro
jeto de decreto legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 21 de setembro de 2001. 
Deputado Gilmar Machado, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2001

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o ato constante do Decreto

de 4 de junho de 2001, que outorga concessão à Pan
tanal Som e Imagem Uda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cá
ceres, Estado do Mato Grosso.

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

e Concorrência n° 153/97 - vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 3° do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Aviso n° 599 - C. Civil

n° 53780.000054/98
SSR/MC).

Art. 3° As concessões ora outorgadas re
ger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas peias outorgadas.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional. nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 5° 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 tomar-se nula, de
pleno direito, a outorga concedida.

Art. 6° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 4 de junho de 2001; 180° da Indepen
dência e 113° da República. - Fernando Henrique
Cardoso.

Brasília, 7 de junho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa secretaria mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante cio Decreto de 4 de junho de 2001 , que
"Outorga concessão às entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão. e dá outras
providências".

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga concessão à Pantanal Som e Imagem Uda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-



TVR N° 812, de 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 565/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 224, de 18 de abril de 2001 que autori
za a Associação Beneficente de Santa
Cruz da Venerada a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Santa Cruz, Estado de Per
nambuco.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, con
forme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nO 217, de 18 de abril de 2001 
Associação e Movimento Comunitário Cultural Dinâ
mica, na cidade de Engenheiro Coelho - SP;

2 - Portaria nO 218, de 18 de abril de 2001 
Associação São João Batista, na cidade de Visconde
do Rio Branco - MG;

3 - Portaria nO 219, de 18 de abril de 2001 
Associação de Comunicação Comunitária Rádio Ibi
cuí FM, na cidade de Manoel Viana - RS;

4 - Portaria n° 223, de 18 de abril de 2001 
União das Associações Comunitárias e de Moradores
de Carazinho - UACC, na cidade de Carazinho - RS;

5 - Portaria n° 224, de 18 de abril de 2001 
Associação Beneficente de Santa Cruz da Venerada,
na cidade de Santa Cruz - PE;

6 - Portaria nO 225, de 18 de abril de 2001 
Associação de Moradores da Praia do Canto, na cida
de de Vitória - ES;

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Beneficente de Santa Cruz da Vene
rada a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Santa Cruz, Estado de Pernambuco.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.381, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 565/01
TVR N° 812/01
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Sala da Comissão, 21 de setembro de 2001. - dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
Deputado Gilmar Machado, Relator. de Santa Cruz, Estado de Pernambuco.

111 - Parecer da Comissão Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
relator, Deputado Gilmar Machado, à TVR n° 779/01,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Augusto Franco, Domiciano Cabral,
íris Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno
Malta, Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Saulo Coe
lho, Silas Câmara, Léo Alcântara, Salvador Zimbaldi,
Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Juni
or, Santos Filho, Benito Gama, Eunício Oliveira, Her
mes Parcianello, Jorge Pinheiro, Marçal Filho, Maurí
lio Ferreira Lima, Nelson Proença, Ricardo Izar, Gas
tão Vieira, Gustavo Fruet, Babá, Gilmar Machado,
Jorge Bittar, Marcos Afonso, Ângela Guadagnin, Már
cio Reinaldo Moreira, Vic Pires Franco, Ary Kara, Nel
son Meurer, Arnaldo Faria de Sá, Luiza Erundina, Kin
cas Mattos, Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz, Dr. Hé
lio, Olímpio Pires, Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO

224, de 18 de abril de 2001, que autoriza a Associa
ção Beneficente de Santa Cruz da Venerada a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi-
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7 - Portaria n° 227, de 18 de abril de 2001 
Associação Cultural e Comunitária Amigos de Jarinu,
na cidade de Jarinu - SP;

8 - Portaria n° 228, de 18 de abril de 2001 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Buriti
Bravo (ARCA-BB), na cidade de Buriti Bravo - MA;

9 - Portaria n° 229, de 18 de abril de 2001 - Asso
ciação Amigos da Cu~ura, na cidade de Paraí - RS;

10 - Portaria n° 230, de 18 de abril de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Santa Maria da Vitória - ACCCSMV, na cidade de
Santa Maria da Vitória - BA;

11 - Portaria n° 232, de 18 de abril de 2001 
Fundação Técnico Científico Para o Desenvolvimento
Comunitário De Alhandra - FTCDCA, na cidade de
Alhandra - PB; e

12 - Portaria n° 233, de 18 de abril de 2001 
Fundação José Ribamar Lunguinho de Desenvol
vimento, na cidade de São Francisco do Oeste 
RN.

Brasília, 13 de junho de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM n° 267 MC

Brasília, 22 de maio de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga
de autorização e respectiva documentação para que a
entidade denominada Associação Beneficente de
Santa Cruz da Venerada, com sede na cidade de
Santa Cruz, Estado de Pernambuco, explore o servi
ço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi
ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida
de da filosofia de criação desse braço da radiodifu
são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postu
lantes.

3. Como se depreende da importância da inici
ativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, tam-

bém, servem de elo à integração de informações be
néficas em todos os segmentos, e a todos esses nú
cleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o
que se conclui da documentação de origem, consubs
taneiada nos autos do Processo n° 53103.000823/98,
que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidi
ar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos consti
tucionais e legais, a outorga de autorização, objeto
do presente processo, passará a produzir efeitos le
gais somente após deliberação do Congresso Naci
onal, a teor do § 3° do art. 223, da Constituição Fe
deral.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 224, DE 18 DE ABRIL DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que constado Processo n°
53103.000823/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Beneficente de
Santa Cruz da Venerada, com sede na BR-122 - Km
150 - Bairro Antonica, na cidade de Santa Cruz, Esta
do de Pernambuco, a executar serviço de radiodifu
são comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 08°14'1 O"S e longitude
em 40 0 19'09"W, utilizando a freqüência de 87,9
MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após a deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do respec
tivo Decreto Legislativo.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga
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Aviso n° 630 - C. Civil

Brasília, 13 de junho de 2001

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

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa secretaria mensagem do Exce

lentíssimo Senhor Presidente da República na qual sub
mete à apreciação do Congresso Nacional os atos que
autorizam a execução de serviços de radiodifusão comu
nitária constantes das Portarias nOs 217 a 219, 223 a
225,227 a 230,232 e 233, de 18 de abril de 2001.

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

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República subme
te à consideração do Congresso Nacional, acompanha
do da exposição de motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Comunicações, o ato que autoriza a Associação
Beneficente de Santa Cruz da Venerada a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Cons
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

1\ - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Beneficente de San
ta Cruz da Venerada atendeu aos requisitos da legis
lação específica e recebeu autorização para executar
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de consti
tucionalidade, especialmente no que se refere aos arts.
220 a 223 da Constituição Federal, e atende às formali-

dades legais, motivos pelos quais somos pela homologa
ção do ato do Poder Executivo, na forma do projeto de
decreto legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 20 de Setembro de 2001. 
Deputado Josué Bengtson, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Beneficente de Santa Cruz da Vene
rada a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Santa Cruz, Estado de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

224, de 18 de abril de 2001, que autoriza a Associa
ção Beneficente de Santa Cruz da Venerada a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santa Cruz, Estado de Pernambuco.

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

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2001. 
Deputado Josué Bengtson, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do relator,
Deputado Josué Bengtson, à NR nO 812/01 ,nos termos
do projeto de decreto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Augusto Franco, Domiciano Cabral,
íris Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno
Malta, Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Saulo Coe
lho, Silas Câmara, Léo Alcântara, Josué Bengtson, Arol
de de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad júnior, Santos
Filho, Benito Gama, Eunício Oliveira, Hermes Parcianel
lo, Jorge Pinheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima,
Nelson Proença, Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo
Fruet, Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar, Marcos Afon
so, Ângela Guadagnin, Márcio Reinaldo Moreira, Vic Pi
res Franco, Ary Kara, Nelson Meurer, Arnaldo Faria de
Sá, Luiza Erundina, Kincas Mattos, Givaldo Carimbão,
Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Olímpio Pires, Bispo Wan
derval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.382, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 565/01
TVR N° 813/01

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Moradores da Praia do Canto a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Vitó
ria, Estado do Espírito Santo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

225, de 18 de abril de 2001 , que autoriza a Associa
ção de Moradores da Praia do Canto a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo.

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

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 813, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 565/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 225, de 18 de abril de 2001, que autori
za a Associação de Moradores da Praia
do Canto a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Vitória, Estado do Espírito Santo.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, con
forme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 217, de 18 de abril de 2001 
Associação e Movimento Comunitário Cultural Dinâ"
mica, na cidade de Engenheiro Coelho - SP;

2 - Portaria n° 218, de 18 de abril de 2001 
Associação São João Batista, na cidade de Visconde
do Rio Branco - MG;

3 - Portaria n° 219, de 18 de abril de 2001 
Associação de Comunicação Comunitária Rádio Ibi
cuí FM, na cidade de Manoel Viana - RS;

4 - Portaria nO 223, de 18 de abril de 2001 
União das Associações Comunitárias e de Moradores
de Carazinho - UACC, na cidade de Carazinho - RS;

5 - Portaria n° 224, de 18 de abril de 2001 
Associação Beneficente de Santa Cruz da Venerada,
na cidade de Santa Cruz - PE;

6 - Portaria n° 225, de 18 de abril de 2001 
Associação de Moradores da Praia do Canto, na cida
de de Vitória - ES;

7 - Portaria na 227, de 18 de abril de 2001 
Associação Cultural e Comunitária Amigos de Jarinu,
na cidade de Jarinu - SP;

8 - Portaria na 228, de 18de abril de 2001 - Associa
ção de Radiodifusão Comunitária de Buriti Bravo 
ARCA-BB, na cidade de Buriti Bravo - MA;

9 - Portaria na 229, de 18 de abril de 2001 - Asso
ciação Amigos da Cultura, na cidade de Parai - RS;

10 - Portaria na 230. de 18 de abril de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Santa Maria da Vitória - ACCCSMV, na cidade de
Santa Maria da Vitória - BA;

11 - Portaria n° 232, de 18 de abril de 2001 
Fundação Técnico Científico Para o Desenvolvimento
Comunitário De Alhandra - FTCDCA, na cidade de
Alhandra - PB; e

12 - Portaria n° 233, de 18 de abril de 2001 - Fun
dação José Ribarnar Lunguinho de Desenvolvimento, na
cidade de São Francisco do Oeste - RN.

Brasília, 13 de junho de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM na 266 - MC

Brasília, 22 de maio de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação de Morado
res da Praia do Canto, com sede na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo, explore o serviço de radio
difusão comunitária, em conformidade com o caput
do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
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2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja
documentação inclui manifestação de apoio da comuni
dade, numa demonstração de receptividade da filosofia
de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a in
centivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura
geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permi
tem que as entidades trabalhem em conjunto com a co
munidade, auxiliando não só no processo educacional,
social e cultural mas, também, servem de elo à integra
ção de informações benéficas em todos os segmentos, e
a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o
que se conclui da documentação de origem, consubs
tanciada nos autos do Processo n° 53660.000314/99,
que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsi
diar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 225, DE 18 DE ABRIL DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo n°
53660.000314/99, resolve:

Art. 10 Autorizar a Associação de Moradores da
Praia do Canto, com sede na Rua Aleixo Neto, n° 454,
Sala 703, Edifício Quartier Center, Praia do Canto, na
cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 20°7'53"S e longitude em
400 17'43"W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do
§ 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar

a execução do serviço no prazo de seis meses a con
tar da data de publicação do respectivo Decreto Le
gislativo.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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Aviso n° 630 - C. Civil.

Brasília, 13 de junho de 2001

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

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exce

lentíssimo Senhor Presidente da República na qual sub
mete à apreciação do Congresso Nacional os atos que
autorizam a execução de serviços de radiodifusão comu
nitária constantes das Portarias nOs 217 a 219, 223 a
225, 227 a 230, 232 e 233, de 18 de abril de 2001.

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação de Moradores da Praia do Canto
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Cons
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação de Moradores da
Praia do Canto atendeu aos requisitos da legislação
específica e recebeu autorização para executar servi
ço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de consti
tucionalidade, especialmente no que se refere aos arts.
220 a 223 da Constituição Federal, e atende às forrnali
dades legais, motivos pelos quais somos pela homologa-

ção do ato do Poder Executivo, na forma do projeto de
decreto legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2001. 
Deputado Francisco Coelho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.382, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Moradores da Praia do Canto a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Vitó
ria, Estado do Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
225, de 18 de abril de 2001, que autoriza a Associa
ção de Moradores da Praia do Canto a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo.

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

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2001. 
Deputado Francisco Coelho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Francisco Coelho, à TVR n° 813/01, nos ter
mos do projeto de decreto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini, Vice-Pre
sidente; Augusto Franco, Domiciano Cabral, íris Simões,
João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Mana, Nárcio Ro
drigues, Pedro Canedo, Saulo Coelho, Silas Câmara,
Léo Alcântara, Salvador Zimbaldi, Arolde de Oliveira, Co
rauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José Rocha,
Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, Benito
Gama, Eunício Oliveira, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nelson Pro
ença, Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet, Babá,
Gilmar Machado, Jorge Bittar, Marcos Afonso, Ângela
Guadagnin, Márcio Reinaldo Moreira, Vic Pires Franco,
Ary Kara, Nelson Meurer, Amaldo Faria de Sá, Luiza
Erundina, Kincas Mattos, Givak:lo Carimbão, Agnaldo
Muniz, Dr. Hélio, Olímpio Pires, Bispo Wanderval e Oli
veira Filho.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.



Brasília, 22 de maio de 2001 .

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação de Radiodi
fusão Comunitária de Suriti Bravo (ARCA-SS), com
sede na cidade de Suriti Bravo,'Estado do Mara
nhão,'explore o serviço de radiodifusão comunitária,

MC 00272 EM

TVR N° 815, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 565/01

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Radiodifusão Comunitária de
Buriti Bravo (ARCA - BB) a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Buriti Bravo,
Estado do Maranhão.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 228, de 18 de abril de 2001, que autori
za a Associação de Radiodifusão Comu
nitaria de Buriti Bravo (ARCA-BS) a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária, na cidade de Buriti Bra
vo, Estado do Maranhão.

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

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes atos e entidades:

Dczcmhro dc 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-fcira G 62407

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 1 - Portaria na 217, de 18 de abril de 2001 -
N° 1.383, DE 2001 Associação e Movimento Comunitário Cultural Dinâ-

(da Comissão de Ciência e Tecnologia, mica, na cidade de Engenheiro Coelho - SP;
Comunicação e Informática) 2 - Portaria na 218, de 18 de abril de 2001 -

MENSAGEM N° 565/01 Associação São João Batista., na cidade de Visconde
TVR na 815/01 do Rio Branco - MG;

3 - Portaria na 219, de 18 de abril de 2001 
Associação de Comunicação Comunitária Rádio Ibi
cuí FM, na cidade de Manoel Viana - RS;

4 - Portaria na 223, de 18 de abril de 2001 
União das Associações Comunitárias e de Moradores
de Carazinho - U.A.C.C, na cidade de Carazinho 
RS;

5 - Portaria na 224, de 18 de abril de 2001 
Associação Beneficente de Santa Cruz da Venerada,
na cidade de Santa Cruz - PE;

6 - Portaria na 225. de 18 de abril de 2001 
Associação de Moradores da Praia do Canto, na cida
de de Vitória - ES;

7 - Portaria na 227, de 18 de abril de 2001 
Associação Cultural e Comunitária Amigos de Jarínu,
na cidade de Jarinu - SP;

8 - Portaria na 228, de 18 de abril de 2001 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Buriti
Bravo (ARCA-BB), na cidade de Buriti Bravo - MA;

9 - Portaria na 229, de 18 de abril de 2001 
Associação Amigos da Cultura, na cidade de Paraí 
RS;

10 - Portaria na 230, de 18 de abril de 2001
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Santa Maria da Vitória - ACCCSMV, na cidade de
Santa Maria da Vitónia - BA;

11 - Portaria na 232, de 18 de abril de 2001 
Fundação Técnico Científico Para o Desenvolvimento
Comunitário De Alhandra - FTCOCA, na cidade de
Alhandra - PB; e

12 - Portaria na 233, de 18 de abril de 2001 
Fundação José Ribamar Lunguinho de Desenvolvi
mento, na cidade de São Francisco do Oeste - RN.

Brasília, 13 de junho de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria na

228, de 18 de abril de 2001, que autoriza a Associação
de Radiodifusão ComunMria de Buriti Bravo (ARCA 
BB) a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comuntlária na ci
dade e Buriti Bravo, Estado do Maranhão.

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

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001 . 
Deputado César Bandeira, Presidente.
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Art. 4° Este ato somente produzirá efe~os legais
após deliberação do Congresso Nacional nos termos do §
3" do art. 223 da Const~uição,devendo a entidade iniciar a
execução do serviço no prazo de seis meses a contar da
data de publicação do respectivo Decreto Legislativo.

Art. SO Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

em conformidade com o caput do art. 223, da Consti
tuição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja
documentação inclui manifestação de apoio da comuni
dade, numa demonstração de receptividade da filosofia
de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a in
centivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura
geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permi
tem que as entidades trabalhem em conjunto com a co
munidade, auxiliando não só no processo educacional,
social e cultural mas, também, servem de elo à integra
ção de informações benéficas em todos os segmentos, e
a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o
que se conclui da documentação de origem, consubs
tanciada nos autos do Processo n° 53720.000351/99;
que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsi
diar os trabalhos finais.

S. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 228 DE 18 DE ABRIL DE 2001.

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.61S, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo n°
53720.000351/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação de Radiodifusão
Comunitária de Buriti Bravo (ARCA-BB), com sede na
Rua Duque de Caxias, n° 299, Centro, na cidade de
Buriti Bravo, Estado do Maranhão, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 05°50'24"S e longitude em
43°S0'08"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
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Aviso n° 630 - C. Civil.

Brasília, 13 de junho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exce

lentíssimo Senhor Presidente da República na qual sub
mete à apreciação do Congresso Nacional os atos que
autorizam a execução de serviços de radiodifusão comu
nitária constantes das Portarias nOs 217 a 219, 223 a
225, 227 a 230, 232 e 233, de 18 de abril de 2001.

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

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República subme
te à consideração do Congresso Nacional, acompanha
do da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Comunicações, o ato que autoriza a Associação
de Radiodifusão Comunitária de Buriti Bravo (ARCA-BB)
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei n09.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo em
questão, a Associação de Radiodifusão Comunitária de
Buriti Bravo (ARCA-BB) atendeu aos requisitos da legis
lação específica e recebeu autorização para executar
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de consti
tucionalidade, especialmente no que se refere aos arts.
220 a 223 da Constituição Federal, e atende ás formali-

dades legais, motivos pelos quais somos pela homologa
ção do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 1° de outubro de 2001. 
Deputado Francistônio Pinto, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Radiodifusão Comunitária de Buriti
Bravo (ARCA-BB) a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Buriti Bravo, Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

228, de 18 de abril de 2001, que autoriza a Associação
de Radiodifusão Comunitária de Buriti Bravo (ARCA-BB)
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Buriti Bravo, Estado do Maranhão.

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

Sala da Comissão, 1° de outubro de 2001. 
Deputado Francistônio Pinto, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Francistônio Pinto, à TVR n° 815/01, nos
termos do projeto de decreto Legislativo que apresen
ta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César bandeira, Presidente - Júlio Semeghini,
Vice-Presidente - Augusto Franco - Domiciano Ca
bral - lris Simões - João Almeida - Luiz Piauhylino 
Magno Malta - Nárcio Rodrigues - Pedro Canedo 
Saulo Coelho - Silas Câmara - Léo Alcântara - Salva
dor Zimbaldi - Arolde de Oliveira - Corauci Sobrinho 
José Mendonça Bezerra - José Rocha - Luiz Moreira
- Mário Assad Júnior - Santos Filho - Benito Gama 
Eunício Oliveira - Hermes Parcianello - Jorge Pinheiro
- Marçal Fiiho - Maurílio Ferreira Lima - Nelson Pro
ença - Ricardo Izar - Gastão Vieira - Gustavo Fruet 
Babá - Gilmar Machado - Jorge Bittar - Marcos Afon
so - Ângela Guadagnin - Márcio Reinaldo Moreira 
Vic Pires Franco - Ary Kara - Nelson Meurer - Arnaldo
Faria de Sá - Luiza Erundina - Kincas Mattos - Gival
do Carimbão - Agnaldo Muniz - Dr. Hélio - Olímpio Pi
res - Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. - De
putado César Bandeira, Presidente.



Brasília, 18 de maio de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga

de autorização e respectiva documentação para que a en
tidade denominada Associação Comunitária de Comuni
cação e Cunura de Santa Maria da Vitória - ACCCSMV,

5 - Portaria n° 224, de 18 de abril de 2001 
Associação Beneficente de Santa Cruz da Venerada,
na cidade de Santa Cruz - PE;

6 - Portaria nO 225, de 18 de abril de 2001 
Associação de Moradores da Praia do Canto, na cida
de de Vitória - ES;

7- Portaria n° 227, de 18 de abril de 2001 
Associação Cultural e Comunitária Amigos de Jarinu,
na cidade de Jarinu - SP;

8 - Portaria n° 228, de 18 de abril de 2001 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Buriti
Bravo (ARCA-BB), na cidade de Buriti Bravo - MA;

9 - Portaria n° 229, de 18 de abril de 2001 
Associação Amigos da Cultura, na cidade de Paraí - RS;

10 - Portaria n° 230, de 18 de abril de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Santa Maria da Vitória - ACCCSMV, na cidade de
Santa Maria da Vitória - BA;

11 -:-- Portaria n° 232, de 18 de abril de 2001 
Fundação Técnico Científico Para o Desenvolvimento
Comunitário De Alhandra - FTCDCA, na cidade de
Alhandra - PB; e

12 - Portaria n° 233, de 18 de abril de 2001 
Fundação José Ribamar Lunguinho de Desenvolvi
mento, na cidade de São Francisco do Oeste - RN.

Brasília, 13 de junho de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
N° 1.384, DE 2001 prazo de três anos, sem direito de exclusividade, con-

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, forme os seguintes atos e entidades:
Comunicação e Informática) 1 - Portaria nO 217, de 18 de abril de 2001 -

MENSAGEM N° 565/01 Associação e Movimento Comunitário Cultural Dinâ-
TVR 8'17/01 mica, na cidade de Engenheiro Coelho - SP:

Aprova o ato que autoriza a Associa- 2 - Portaria n° 218, de 18 de abril de 2001 -
ção Comunitária de Comunicação e Cultu- Associação São João Batista, na cidade de Visconde
ra de Santa Maria da Vitória - ACCCSMV a do Rio Branco - MG;
executar, pelo prazo de três anos, sem di- 3 - Portaria n° 219, de 18 de abril de 2001 -
reito de exclusividade, serviço de radiodi- Associação de Comunicação Comunitária Rádio Ibi-
fusão comunitária na cidade de Santa Ma- cuí FM, na cidade de Manoel Viana - RS;
ria da Vitória, Estado da Bahia. 4 - Portaria n° 223, de 18 de abril de 2001 -

(À Comissão de Constituição e Justiça União das Associações Comunitárias e de Moradores
e de Redação (Art. 54)) de Carazinho - UAC.C, na cidade de Carazinho 

RS;o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

230, de 18 de abril de 2001, que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação e Cunura de Santa Maria
da Vitória - ACCCSMV a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Santa Maria da Vitória,
Estado da Bahia.

publicação.
Art. 2° Este decreto Legislativo enlra em vigor na

data de sua publicação.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. 

Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 817, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 565/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 230, de 18 de abril de 2001, que autori
za a Associação Comunitária de Comuni
cação e Cultura de Santa Maria da Vitória
- ACCCSMV a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Santa Maria da Vitória, Estado
da Bahia.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
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gráficas com latitude em 13°23'18"S e longitude em
44°11 '38"W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do respectivo de
creto Legislativo.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

com sede na cidade de Santa Maria da Vitória, Estado da
Bahia, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei n09.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja
documentação inclui manifestação de apoio da comuni
dade, numa demonstração de receptividade da filosofia
de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a in
centivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura
geral das localidades postulantes.

3. Corno se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permi
tem que as entidades trabalhem em conjunto com a co
munidade, auxiliando não só no processo educacional,
social e cultural mas, também, servem de elo à integra
ção de informações benéficas em todos os segmentos, e
a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53640.001458/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 230, DE 18 DE ABRIL DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo n°
53640.001458/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura de Santa Maria da Vitória 
ACCCSMV, com sede na Rua Professora Quelidônea
de Melo, nO 243, na cidade de Santa Maria da Vitória,
Estado da Bahia, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante Localizado nas coordenadas geo-
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Aviso n° 630 - C. Civil.

Brasília, 13 de junho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
dos atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nOs
217 a 219,223 a 225, 227 a 230,232 e 233, de 18 de
abril de 2001 .

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura de Santa Maria da Vitória - ACCCSMV a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 3° do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária de Co
municação e Cultura de Santa Maria da Vitória 
ACCCSMV atendeu aos requisitos da legislação es
pecífica e recebeu autorização para executar serviço
de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos

todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto Legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2001. 
Deputado Maurílio Ferreira Lima, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Comunicação e Cultu
ra de Santa Maria da Vitória - ACCCSMV a
executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Santa Ma
ria da Vitória, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 É aprovado o ato constante da Portaria n°
230, de 18 de abril de 2001, que autoriza a Associa
ção Comunitária de Comunicação e Cultura de Santa
Maria da Vitória - ACCCSMV a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Maria da
Vitória, Estado da Bahia.

Art. 2° Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2001. 
Deputado Maurílio Ferreira Lima, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Maurílio Ferreira Lima, à TVR n°
817/01, nos termos do projeto de decreto Legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente - Júlio Semeghini,
Vice-Presidente - Augusto Franco - Domiciano Cabral
- íris Simões - João Almeida - Luiz Piauhylino - Magno
Malta - Nárcio Rodrigues - Pedro Canedo - Saulo
Coelho - Silas Câmara - Léo Alcântara - Salvador
Zimbaldi - Arolde de Oliveira - Corauci Sobrinho - José
Mendonça Bezerra - José Rocha - Luiz Moreira 
Mário Assad Júnior - Santos Filho - Benito Gama 
Eunício Oliveira - Hermes Parcianello - Jorge Pinheiro
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- Marçal Filho - Maurílio Ferreira Lima - Nelson
Proença - Ricardo Izar - Gastão Vieira - Gustavo Fruet
- Babá - Gilmar Machado - Jorge Bittar - Marcos
Afonso - Ângela Guadagnin - Márcio Reinaldo Moreira
- Vic Pires Franco - Ary Kara - Nelson Meurer 
Arnaldo Faria de Sá - Luiza Erundina - Kincas Mattos
Givaldo Carimbão - Agnaldo Muniz - Dr. Hélio 
Olímpio Pires - Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1 385, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 624/01
TVR n° 836/01

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária e Cultural Amigos de
Taquarana a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Taquarana, Estado de Alagoas.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

139, de 26 de março de 2001 , que autoriza a Associa
ção Comunitária e Cultural Amigos de Taquarana a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Taquarana, Estado de Alagoas.

publicação.

Art. 2° Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR ND 836, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 624/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 139, de 26 de março de 2001, que auto
riza a Associação Comunitária e Cultural
Amigos de Taquarana, a executar pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária, na cidade de Taquarana, Estado
de Alagoas.

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

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nO 58, de 22 de fevereiro de 2001 
ARCC, Associação Remediense Comunitária de Co
municação, na cidade de Senhora dos Remédios 
MG;

2 - Portaria n° 88, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária lapuense de Radiodifusão,
na cidade de lapu - MG;

3 - Portana n° 91, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura,
Rádio Comunitária Interlagos, na cidade de Campo
do Meio- MG;

4 - Portaria n° 93, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Cultural Serra das Galés, na cidade de
Paraúna - GO;

5 - Portaria nO 139, de 26 de março de 2001 
Associação Comunitária e Cultural Amigos de Taqua
rana, na cidade de Taquarana - AL;

6 - Portaria n° 140, de 26 de março de 2001 
Associação Cultural Comunitária União de São Tiago
(ACCU), na cidade de São Tiago - MG;

7 - Portaria nO 141, de 26 de março de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação de Frutal,
na cidade de Frutal- MG;

8 - Portana n° 142, de 26 de março de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação do Municí
pio de Upanema-RN, na cidade de Upanema - RN;

9 - Portaria n° 143, de 26 de março de 2001 
Associação Cultural Rádio Comunitária de Ajurica
balRS, na cidade de Ajuricaba - RS;

10- Portaria n° 144, de 26 de março de 2001 
Associação Verde Vida, na cidade de Candoi - PR;

11 - Portaria n° 145, de 26 de março de 2001 
Associação e Movimento Comunitário Vale do Tibagi,
na cidade de Telêmaco Borba - PR;

12 - Portaria n° 146, de 26 de março de 2001 
Associação Cultural Comunitária Jacutinguense de
Radiodifusão (ACCOJAR), na cidade de Jacutinga
MG;



Aviso n° 684 - C. Civil.

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53610.000330/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária e
Cultural Amigos de Taquarana, com sede na Rua Ma
noel Comes, n° 39, Centro, na cidade de Taquarana,
Estado de Alagoas, a executar serviço de radiodifu
são comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 09°38'42"S e longitude em
36D29'50"W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 39 do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Em 22 de junho de 2001

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Repúbli
ca, no exercício do Cargo de Presidente da Repúbli
ca, na qual submete à apreciação do Congresso Na
cional os atos que autorizam a execução de servi
ços de radiodifusão comunitária, constantes das
Portarias n° 58, 88, 91 e 93, de 22 de fevereiro de
2001; 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146e 147,
de 26 de-rnarço de 2001; 198 e 205, de 18 de abril
de 2001.

Atenciosamente, Pedro Parente Chefe da Casa
Civil da Presidência da República.
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13 - Portaria n° 147, de 26 de março de 2001 - presente processo, passará a produzir efeitos legais
Associação Pró-Saúde de Feijó/AC, na cidade de Fei- somente após deliberação do Congresso Nacional, a
jó - AC; teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

14 - Portaria n° 198, de 18 de abril de 2001 - Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
Associação Cultural e Educadora de Comunicação tro de Estado das Comunicações

Comunitária, na cidade de Guapiaçú - SP; e PORTARIA N°139 DE 26 DE MARÇO DE 2001.
15 - Portaria n° 205, de 18 de abril de 2001 

Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social de Tupi Paulista, na cidade de Tupi Paulista
SP

Brasilia,22 de junho de2001.

MC 00237 EM

Brasília, 17 de maio de 2001.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
e Cultural Amigos de Taquarana, com sede na cidade
de Taquarana, Estado de Alagoas, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi
ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida
de da filosofia de criação desse braço da radiodifu
são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postu
lantes.

3. Como se depreende da importância da inici
ativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, tam
bém, servem de elo à integração de informações be
néficas em todos os segmentos, e a todos esses nú
cleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nO 53610.000330/98, que ora faço acompanhar. com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
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A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o §1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária e Cultural Amigos de
Taquarana a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Conq
resso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária e Cul·
tural Amigos de Taquarana atendeu aos requisitos da
legislação específica e recebeu autorização para exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto Legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2001. 
Deputado Bispo Wanderval, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W,DE2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária e Cultural Amigos de
Taquarana a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Taquarana, Estado de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Podaria n°
139, de 26 de março de 2001, que autoriza a Associa
ção Comunitária e Cultural Amigos de Taquarana a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Taquarana, Estado de Alagoas.

Ad. 2° Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2001. 
Deputado Bispo Wanderval, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Bispo Wanderval, à TVR n°836/01 ,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente - Júlio Semeghini,
Vice-Presidente - Augusto Franco - Domiciano Ca
bral, íris Simões - João Almeida - Luiz Piauhylino 
Magno Malta - Nárcio Rodrigues - Pedro Canedo 
Saulo Coelho - Silas Câmara - Léo Alcântara - Salva
dor Zimbaldi - Arolde de Oliveira - Corauci Sobrinho 
José Mendonça Bezerra - José Rocha - Luiz Moreira
- Mário Assad Júnior - Santos Filho - Benito Gama 
Eunício Oliveira - Hermes Parcianello - Jorge Pinheiro
- Marçal Filho - Maurílio Ferreira Lima - Nelson Pro
ença - Ricardo Izar - Gastão Vieira - Gustavo Fruet 
Babá - Gilmar Machado - Jorge Bittar - Marcos Afon
so - Ângela Guadagnin - Márcio Reinaldo Moreira 
Vic Pires Franco - Ary Kara - Nelson Meurer - Arnaldo
Faria de Sá - Luiza Erundina - kincas Mattos - Givaldo
Carimbão - Agnaldo Muniz - Dr. Hélio - Olímpio Pires
- Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.



Brasília, 26 de março de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Movimento
Comunitário Rádio Serra Verde FM, (com sede na ci
dade de Serranópolis, Estado de Goiás; explore o ser
viço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inici
ativa comandada por Vossa Excelência, essas

TVR n° 882, de 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 638/01

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Movimento Comunitário Rádio Ser
ra Verde FM a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Serranópolis, Estado de Goiás.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 36, de 22 de fevereiro de 2001, que au
toriza a Associação Movimento Comuni
tário Rádio Serra Verde FM, a executar
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Serranópolis,
Estado de Goiás.

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

,
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 1 - Portaria n° 736, de 12 de dezembro de 2000
N° 1.387, DE 2001 - Associação Comunitária de Radiodifusão Sousen-

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, se - ACRS, na cidade de Sousa - PB;
Comunicação e Informática) 2 - Portaria n° 797, de 28 de dezembro de 2000

MENSAGEM N° 638/01 - Associação Comunitária Alternativa de Radiodifu-
TVR N° 882/01 são, na cidade de São Lourenço - MG;

3 - Portaria n° 798, de 28 de dezembro de 2000
- Associação Prestadora de Serviços à Comunidade
Ibiaense - ASPIA, na cidade de Ibiá - MG;

4 - Portaria n° 799, de 28 de dezembro de 2000
- Associação de Proteção aos Idosos e Adolescentes
de Camocim, na cidade de Camocim - CE;

5 - Portaria n° 806, de 28 de dezembro de 2000
- Associação Comunitária de Desenvolvimento Artís
tico e Cultural de Pedro Gomes - ACOPE, na cidade
de Pedro Gomes - MS;

6 - Portaria n° 36, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Movimento Comunitário Rádio Serra Ver
de FM, na cidade de Serranópolis - GO;

7 - Portaria n° 67, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação de Desenvolvimento Comunitário Feli
pense, na cidade de Felipe Guerra - RN;

8 - Portaria n° 102, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária, Cultural e Beneficente "Ba
cia do Rio Paraguai", na cidade de Nioaque - MS; e

9 - Portaria n° 113, de 6 de março de 2001 
Conselho de Desenvolvimento da Comunidade 
PULC de São Gonçalo do Sapucaí, na cidade São
Gonçalo do Sapucaí - MG.

Brasília, 26 de junho de 2001 . - Aécio Neves.

MC 00129 EM

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

36, de 22 de fevereiro de 2001 , que autoriza a Associ
ação Movimento Comunitário Rádio Serra Verde FM
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Serranópolis, Estado de Goiás.

Art. 2° Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. 
Deputado Cesar Bandeira, Presidente.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, con
forme os seguintes atos e entidades:
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ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, tam
bém, servem de elo à integração de informações be
néficas em todos os segmentos, e a todos esses nú
cleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análi
ses técnica e jurídica da petição apresentada,
constatando a inexistência de óbice legal e norma
tivo ao pleito, o que se conclui da documentação
de origem, consubstanciada nos autos do Proces
so Administrativo n° 53670.000450/98, que ora
faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finaís.

5. Em conformidade com os preceitos consti
tucionais e legais, a outorga de autorização, objeto
do presente processo, passará a produzir efeitos
legais somente após deliberação do Congresso
Nacional, a teor do § 3° do art. 223, da Constituição
Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 36, DE 22 DE FEVEREIRO
DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações,
no uso de suas atribuições, considerando o dis
posto nos arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3
de junho de 1998, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo n° 53670.000450/98, resol
ve:

Art. 1° Autorizar a Associação Movimento Co
munitário Rádio Serra Verde FM, com sede na Rua
Benjamin Mateus de Lima, n° 6, Centro, na cidade
de Serranópolis, Estado de Goiás, a executar servi
ço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge
ográficas com latitude em 18°18"20"S e longitude
em 51 °57'44"W, utilizando a freqüência de
104,9MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 699 - C. Civil.

Brasília, 26 de junho de 2001

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

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos
Deputados, no exercício do cargo de Presidente da
República, na qual submete à apreciação do Con
gresso Nacional os atos que autorizam a execução de
serviços de radiodifusão comunitária constantes das
Portarias nOs 736, de 12 de dezembro de 2000; 797,
798, 799 e 806, de 28 de dezembro de 2000; 36, 67 e
102, de 22 de fevereiro de 2001 ; e 113, de 6 de março
de 2001.

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública submete à consideração do Congresso Na
cional, acompanhado da Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato
que autoriza a Associação Movimento Comunitário
Rádio Serra Verde FM a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legis
lativo para a devida apreciação, uma vez que o ato
somente produzirá efeitos após a deliberação do
Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
h, do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Movimento Comuni
tário Rádio Serra Verde FM atendeu aos requisitos da



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NO 1.388, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 702/01
TVR na 912/04

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Assistencial da Chapada (AAC), a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Utin
ga, Estado da Bahia.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria na

117, de 6 de março de 2001, que autoriza a Associa
ção Assistencial da Chapada (AAC), a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Utinga,
Estado da Bahia.

Art. 20 Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 912, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 702/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 117, de 6 de março de 2001, que auto
riza a Associação Assistencial da Chapa
da (AAC), a executar pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Utinga, Estado da Bahia.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W, DE 2001
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legislação específica e recebeu autorização para exe- Sobrinho - José Mendonça Bezerra - José Rocha -
cutar serviço de radiodifusão comunitária. Luiz Moreira - Mário Assad Júnior - Santos Filho -

A análise deste processo deve basear-se no Ato Benito Gama - Eunício Oliveira - Hermes Parcianello
Normativo na 1, de 1999, desta Comissão. Verificada - Jorge Pinheiro - Marçal Filho - Maurílio Ferreira
a documentação, constatamos que foram atendidos Lima - Nelson Proença - Ricardo Izar - Gastão Vieira
todos os critérios exigidos por este diploma regula- - Gustavo Fruet - Babá - Gilmar Machado - Jorge
mentar. Bittar - Marcos Afonso - Ângela Guadagnin - Márcio

O ato de outorga obedece aos princípios de Reinaldo Moreira - Vic Pires Franco - Ary Kara -
constitucionalidade, especialmente no que se refere Nelson Meurer - Arnaldo Faria de Sá - Luiza Erundina
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende - Kincas Mattos - Givaldo Carimbão - Agnaldo Muniz
às formalidades legais, motivos pelos quais somos - Dr. Hélio - Olímpio Pires - Bispo Wanderval e
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for- Oliveira Filho.
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre- Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. -
sentamos. Deputado César Bandeira, Presidente.

Sala da Comissão, 20 setembro de 2001. 
Deputado Gustavo Fruet, Relator.

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Movimento Comunitário Rádio Ser
ra Verde FM a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Serranópolis, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria na

36, de 22 de fevereiro de 2001 , que autoriza a Associ
ação Movimento Comunitário Rádio Serra Verde FM
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Serranópolis, Estado de Goiás.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2001. 
Deputado Gustavo Fruet, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Gustavo Fruet, à TVR na 882/01,
nos termos do projeto de decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente - Júlio Semeghini,
Vice-Presidente - Augusto Franco - Domiciano Cabral
- íris Simões - João Almeida - Luiz Piauhylino 
Magno Malta - Nárcio Rodrigues - Pedro Canedo 
Saulo Coelho - Si/as Câmara - Léo Alcântara 
Salvador Zimbaldi - Arolde de Oliveira - Corauci
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(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, con
forme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 300, de 21 de junho de 2000 
Centro Cultural São Judas Tadeu, na cidade de Nite

. rói - RJ;
2 - Portaria n° 392, de 31 de julho de 2000 

Associação Comunitária Cultural Limacampense. na
cidade de Lima Campos - MA;

3 - Portaria n° 393, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária, Cultural e Comunicação
Social de Orobó, na cidade de Orobó - PE;

4 - Portaria n° 406, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Itagibá, na cidade de Ita
gibá- BA;

5 - Portaria n° 476, de 14 de agosto de 2000 
Fundação de Rádio de Fusão Comunitária Carlos Pe
reira, na cidade de Santa Luzia - BA;

6 - Portaria n° 577, de 22 de setembro de 2000
- Associação Comunitária Ave Branca para o Desen
volvimento Social, Cultural e Artístico dos Moradores
da Praça do 01- QNA Taguatinga - DF, na cidade de
Taguatinga - DF;

7 - Portaria n° 630, de 5 de outubro de 2000 
Fundação Obra Assistencial para Integração Social
da Comunidade, na cidade de São Vicente - RN;

8 - Portaria n° 676, de 25 de outubro de 2000 
Associação Beneficente Comunitária ABC
SHALON, na cidade de Cuiabá - MT;

9 - Portaria n° 677, de 25 de outubro de 2000 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artísti
co, Cultural e Social de Miranda - ACODAMI, na cida
de de Miranda - MS;

10- Portaria nO 683, de 25 de outubro de 2000
Associação Comunitária de Amparo aos Artistas de
Cajazeira, na cidade Salvador - BA;

11 - Portaria n° 762, de 12 de dezembro de
2000 - Associação Comunitária São Raimundo No
nato de Tuntum. na cidade de Tuntum - MA;

12 - Portaria n° 38, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Assistencial Cultural Padre Deóclides, na
cidade de Acari - RN;

13 - Portaria nO 104, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Rádio Clube Opção Comunitária, na ci
dade de Catalão - GO;

14 - Portaria n° 108, de 6 de março de 2001 
Associação de Recuperação, Conservação e Preser
vação da Bacia do Rio Pardo, na cidade de Ribas do
Rio Pardo - MS; e

15 - Portaria n° 116, de 6 de março de 2001 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artísti
co e Cultural de Caracol, na cidade de Caracol- MS;
e

16 - Portaria n° 117, de 6 de março de 2001 
Associação Assistencial da Chapada (MC), na cida
de de Utinga - BA.

Brasília, 29 de junho de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MC 153 EM

Brasília, 26 de março de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Assistencial
da Chapada (AAC), com sede na cidade de Utinga,
Estado da Bahia, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei n09.612, de 19 de feverei
ro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi
mentação da cultura geral das localidades postulan
tes.

3. Como se depreende da importância da inici
ativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, tam
bém, servem de elo à integração de informações be
néficas em todos os segmentos, e a todos esses nú
cleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53640.000666/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
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5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 32 do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 117, DE 6 DE MARÇO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53640.000666/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Assistencial da
Chapada (MC), com sede na Rua José Dias, n° 11,
Centro, na cidade de Utinga, Estado da Bahia, a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 30 A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 12°04'22"S e longitude em
41°06'33"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 40 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 32 do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis
meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.

Art. 50 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 763 - C. Civil.

Brasília, 29 de junho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente República na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional os
atos que autorizam a execução de serviços de radio
difusão comunitária, constantes das Portarias n° 300,
de 21 de junho de 2000; 392, 393 e 406, de 31 de ju
lho de 2000; 476, de 14 de agosto de 2000; 577, de 22
de setembro de 2000; 630, de 5 de outubro de 2000;
676, 677 e 683, de 25 de outubro de 2000; 762, de 12

de dezembro de 2000; 38 e 104 de 22 de fevereiro de
2001; e 108, 116 e 177, de 6 de março de 2001.

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o §lo do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Assistencial da Chapada (AAC) ,
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 30 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Assistencial da Cha
pada (MC), atendeu aos requisitos da legislação es
pecífica e recebeu autorização para executar serviço
de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamen
tar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto Legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2001. 
Deputado Bispo Wanderval.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Assistencial da Chapada (AAC), a
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executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Utin
ga, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

117, de 6 de março de 2001, que autoriza a Associa
ção Assistencial da Chapada (AAC), a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Utinga,
Estado da Bahia.

Art. 2° Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2001. 
Deputado Bispo Wanderval, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Bispo Wanderval, à TVR n° 912/01, nos ter
mos do projeto de decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente - Júlio Semeghini,
Vice-Presidente - Augusto Franco, Domiciano Cabral
- íris Simões - João Almeida - Luiz Piauhylino - Mag
no Malta - Nárcio Rodrigues - Pedro Canedo - Saulo
Coelho - Silas Câmara - Léo Alcântara - Salvador
Zimbaldi - Arolde de Oliveira - Corauci Sobrinho 
José Mendonça Bezerra - José Rocha - Luiz Moreira
- Mário Assad Júnior - Santos Filho - Benito Gama 
Eunício Oliveira - Hermes Parcianello - Jorge Pinheiro
- Marçal Filho - Maurílio Ferreira Lima - Nelson Pro
ença - Ricardo Izar - Gastão Vieira - Gustavo Fruet 
Babá - Gilmar Machado - Jorge Bittar - Marcos Afon
so - Ângela Guadagnin - Márcio Reinaldo Moreira 
Vic Pires Franco - Ary Kara - Nelson Meurer - Arnaldo
Faria de Sá - Luiza Erundina - Kincas Mattos - Gival
do Carimbão - Agnaldo Muniz - Dr. Hélio - Olímpio Pi
res - Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, em 17 de outubro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.389, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM nO 732/01
TVR n° 947/01

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Nossa Senhora da
Conceição a executar, pelo prazo de três

anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Tabocas do Brejo Velho, Estado da
Bahia.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Porta
ria na 83, de 22 de fevereiro de 2001, que autori
za a Associação Comunitária Nossa Senhora da
Conceição a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Tabocas do Brejo
Velho, Estado da Bahia, publicação.

Art. 2° Este decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 947, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 732/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 83, de 22 de fevereiro de 2001, que au
toriza a Associação Comunitária Nossa
Senhora da Conceição a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Tabocas do Brejo
Velho, Estado da Bahia.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal,
submeto á 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 radiodic
fusão comunitária, conforme os seguintes atos e
entidades:

1 - Portaria n° 37, de 22 de fevereiro de 2001
- Comunidade Terceiro Milênio, na cidade de Pa
tos - PB;
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2 - Portaria n° 64, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Movimento Comunitário Com Rádio Lo
cai Ouro VelholFM, na cidade de Ouro Velho - PB;

3 - Portaria n° 71, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária para o Desenvolvimento So
cial, Cultural e Artístico de Guaratinguetá, na cidade
de Guaratinguetá - SP;

4 - Portaria n° 73, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Nossa Senhora da Conceição de Euclides da Cunha,
na cidade de Euclides da Cunha - BA;

5 - Portaria n° 76, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária Serrazulense, na cidade de
Serra Azul - SP;

6 - Portaria n° 77, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária "MORIAH", na cidade de Ja
les - SP;

7 - Portaria n° 83, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária Nossa Senhora da Concei
ção, na cidade de Tabocas do Brejo Velho - BA;

8 - Portaria n° 84, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Local de Obras Assistenciais, na cidade
de Ferraz de Vasconcelos - SP;

9 - Portaria n° 87, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação de Rádio Comunitária de Areal FM, na ci
dade de Areal - RJ;

10- Portaria n° 98, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Pradopolense de Apoio à Educação e
Cultura - APAEC, na cidade de Pradópolis - SP; e

11 - Portaria nO 99, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária dos Moradores da Cidade
de Aroeiras, na cidade de Aroeiras "7 PB.

Brasília, 11 de julho de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.

MC101EM

Brasília, 23 de março de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Nossa Senhora da Conceição, com sede na cidade
de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, explore
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformi
dade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei
na 9.611, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de

maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimen
tação da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inici
ativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, tam
bém, servem de elo à integração de informações be
néficas em todos os segmentos, e a todos esses nú
cleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao plerto,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53640.001527/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 30 do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 83, DE 22 DE FEVEREIRO
DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo na 53640.001527/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Nos
sa Senhora da Conceição, com sede na Rua Presi
dente Dutra, sIn°, Centro, na cidade de Tabocas do
Brejo Velho, Estado da Bahia, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.

Art. 20 Esta autorização reger-se-á pela Lei na
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 12°42'11"S e longitude em
44°00'19"W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Nossa Senhora da
Conceição a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Tabocas do Brejo Velho, Estado da
Bahia

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

83, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Associ
ação Comunitária Nossa Senhora da Conceição a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 21 de setembro de 2001. 
Deputada Luiza Erundina, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável da
Relatora, Deputada Luiza Erundina, à TVR n° 947/01,
nos termos do projeto de decreto legislativo que apre
senta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini 
Vice-Presidente; Augusto Franco, Domiciano Cabral,
lris Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno
Malta, Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Saulo
Coelho, Silas Câmara, Léo Alcântara, Salvador
Zimbaldi, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José
Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira, Mário
Assad Júnior, Santos Filho, Benito Gama, Eunício
Oliveira, Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro, Marçal
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Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de a documentação, constatamos que foram atendidos
sua publicação. - Pimenta da Veiga. todos os critérios exigidos por este diploma regula-

. o C· ·1 mentar.
AVISO n 797 - C. IVI. d b d . .. d

O ato e outorga o e ece aos prlnClplOs e
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 21 de setembro de 2001. 
Deputada Luiza Erundina, Relatora.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do .

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nOs
37,64,71,73,76,77,83,84,87,98 e 99, de 22 de fe
vereiro de 2001 .

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

Brasília, 11 de julho de 2001

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 10 do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária Nossa Senhora da
Conceição a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso li, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária Nossa
Senhora da Conceição atendeu aos requisitos da le
gislação específica e recebeu autorização para exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada



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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de exposições de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 39, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação dos Moradores do Bairro Rosário, na
cidade de Nazareno - MG;

2 - Portaria nO 43 de 22 de fevereiro de 2001 
Associação dos Amigos da Cultura do Brejo das
Almas, na cidade de Francisco Sá - MG:

3 - Portaria nO 49, de 22 de fevereiro de 2001 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Fon
toura Xavier - CONDEFOX, na cidade de Fontoura
Xavier- RS;

4 - Portaria n° 53, de 22 de fevereiro de 2001 
Fundação Cidade Histórica de Itaguai, na cidade de
Itaguai - RJ:

5 - Portaria nO 54, de 22 de fevereiro de 2001 
Fundação de Ação Cultural, Educacional e Social de
Panambi (FACESP), na cidade de Panambi - RS;

6 - Portaria n° 57, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Pró-Radiodifusão Comunitária, na cidade
de Viamão - RS;

7 - Portaria n° 78, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária do Alto Palestina e Campo
saltinho, na cidade de Campos Altos - MG:

8 - Portaria n° 85, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária Caxambuense de Radiodifu
são, na cidade de Caxambu - MG:

9 - Portaria n° 89, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Beneficente Mão Amiga, na cidade de
Italva - RJ;

10 - Portaria n° 94, de 22 de fevereiro de 2001 
Sociedade de Ação Comunitária Canaã - SACC, na
cidade de Três Marias - MG;

11 - Portaria n095, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária e Cultural de Ouro Verde, na
cidade de Ouro Verde - GO;

12 - Portaria n° 97, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Recreio
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na cida
de de Recreio - MG;

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.390, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 734/01
TVR 986/01

Aprova o ato que autoriza a Associ~

ação Comunitária de Radiodifusão de Re~

creio para o Desenvolvimento Artístico e
Cultural a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Recreio, Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

97, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Associ
ação Comunitária de Radiodifusão de Recreio para o
Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Recre
io, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 986, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM NO 734/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 97, de 22 de fevereiro de 2001, que au
toriza a Associação Comunitária de Radi
odifusão de Recreio para o Desenvolvi
mento Artístico e Cultural a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Recreio, Esta
do de Minas Gerais.
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Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nelson Proença, Ricardo (Às Comissões de Ciência e Tecnolo-
Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet, Babá, Gilmar gia, Comunicação e Informática; e de Reda-
Machado, Jorge Bittar, Marcos Afonso, Ângela ção (Art. 54»
Guadagnin, Márcio Reinaldo Moreira, Vic Pires
Franco, Ary Kara, Nelson Meurer, Arnaldo Faria de Sá,
Luíza Erundina, Kincas Mattos, Givaldo Carimbão,
Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Olímpio Pires, Bispo
Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.



PORTARIA N° 97, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 5371 0.000841/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Radiodifusão de Recreio para o Desenvolvimento
Artístico e Cultural, com sede na Rua Manoel Leite Pi
nho, n° 286, na cidade de Recreio, Estado de Minas
Gerais, a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordena
das geográficas com latitude em 21 °31 '50"S e lon
gitude em 42°28'20"W, utilizando a freqüência de
104,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 799 - C. Civil

Brasília, 11 de julho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
na qual submete à apreciação do Congresso Naci
onal os atos que autorizam a execução de servi
ços de radiodifusão comunitária constantes das
Portarias nOs 39, 43,49, 53, 54, 57, 78, 85, 89, 94,
95, 97 e 105, de 22 de fevereiro de 2001: e 114,
de 6 de março de 2001. Atenciosamente, - Pedro
Parente, Chefe da Casa Civil da Presidência da
República.

Brasília, 23 de março de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

MC 81 EM
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13 - Portaria nO 105, de 22 de fevereiro de 2001 Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
- Serviço de Assistência Social - SAS, na cidade de tro de Estado das Comunicações.
Conselheiro Pena - MG; e

14 - Portaria n° 114, de 6 de março de 2001 
Associação de Desenvolvimento e Apoio Social de
Ibiara, na cidade de Ibiara - PB.

Brasília, 11 de julho de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.

Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Radiodifusão de Recreio para o Desenvolvimento
Artístico e Cultural, com sede na cidade Recreio,
Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodi
fusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fe
vereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi
mentação da cultura geral das localidades postulan
tes.

3. Como se depreende da importância da inici
ativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, tam
bém, servem de elo à integração de informações be
néficas em todos os segmentos, e a todos esses nú
cleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,

o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.000841198, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
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1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 10 do art. 223, da Constituição Fede
ral, o excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração o Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de
Recreio para o Desenvolvimento Artístico e Cultural a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei na 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária de Ra
diodifusão de Recreio para o Desenvolvimento Artísti
co e Cultural atendeu aos requisitos da legislação es
pecífica e recebeu autorização para executar serviço
de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo na 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Iris Simões, Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Radiodifusão de Re
creio para o Desenvolvimento Artístico e
Cultural a executar, pelo prazo de três

anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Recreio, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria na

97, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Associ
ação Comunitária de Radiodifusão de Recreio para o
Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Recre
io, Estado de Minas Geras.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Iris Simões Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado íris Simões, à TVR na 986/01, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente - Júlio Semeghini,
Vice-Presidente - Augusto Franco - Domiciano Ca
bral - íris Simões - João Almeida - Luiz Piauhylino 
Magno Malta - Nárcio Rodrigues - Pedro Canedo 
Saulo Coelho - Silas Câmara - Léo Alcântara - Salva
dor Zimbaldi - Arolde de Oliveira - Corauci Sobrinho 
José Mendonça Bezerra - José Rocha - Luiz Moreira
- Mário Assad JLmior - Santos Filho - Benito Gama
Eunício Oliveira - Hermes Parcianello - Jorge Pinheiro
- Marçal Filho - Maurílio Ferreira Lima - Nelson Pro
ença - Ricardo Izar, Gastão Vieira - Gustavo Fruet 
Babá - Gilmar Machado - Jorge Bittar - Marcos Afon
so - Angela Guadagnin - Márcio Reinaldo Moreira 
Vic Pires Franco - Ary Kara - Nelson Meurer - Arnaldo
Faria de Sá - Luiza Erundina - Kincas Mattos - Gival
do Carimbão - Agnaldo Muniz - Dr. Hélio - Olímpio Pi
res - Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. - De
putado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.392, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 744/01
TVR 991/01

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Preve para executar ser
viço de radiodifusão de sons e imagens,



Dezembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 6 62427

com fins exclusivamente educativos, na Brasília, 16 de julho de 2001. - Fernando Hen-
cidade de Bauru, Estado de São Paulo. rique Cardoso.

(À Comissão de Constituição e Justiça MC 320 EM
e de Redação (art. 54»

o Congresso Nacional decreta,
Art. 1° É aprovado o ato constante do decreto de

5 de julho de 2001 , que outorga concessão à Funda
ção Preve para executar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. - De
putado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 991, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 744/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do decreto
de 5 de julho de 2001, que outorga con
cessão à Fundação Preve, para executar,
pelo prazo de quinze anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Bauru,
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»

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do de
creto de 5 de julho de 2001 , que "Outorga concessão
às entidades que menciona, para executar serviço de
radiodifusão, com fins exclusivamente educativos, e
dá outras providências". As entidades mencionadas
são as seguintes:

1 - Fundação João Paulo 11, na cidade de Pal
mas - TO (onda média);

2 - Fundação Cultural de Januária, na cidade de
Januária - MG (sons e imagens);

3 - Fundação Preve, na cidade de Bauru - SP
(sons e imagens); e

4 - Fundação Cultural e Educacional de ltajaí,
na cidade de Joinville - SC (sons e imagens).

Brasília, 22 de junho de 2001.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

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, com fins exclusiva
mente educativos, nas localidades e Unidades da Fe
deração indicadas:

• Fundação João Paulo 11, na cidade de Pal
mas, Estado do Tocantins (processo n°
53000.004811/00);

• Fundação Cultural de Januária, na cidade de
Januária, Estado de Minas Gerais (Processo
n° 53710.000126/00);

• Fundação Preve, na cidade de Bauru, Estado
de São Paulo (Processo 53830.000289/00);

• Fundação Cultural e Educacional de Itajaí, na
cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina
(Processo n° 53000.000418/01).

De acordo com o art. 14, § 2°, do Decreto-Lei n°
236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1° do art.
13 do Regulamento de Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá
de edital a outorga para execução de serviço de radio
difusão com fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encon
tram devidamente instruídos, de acordo com a legis
lação aplicável, demonstrando possuírem as entida
des as qualificações exigidas para a execução do ser
viço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado dos processos correspondentes.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

DECRETO, DE 5 DE JULHO DE 2001

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão, com fins exclusivamente
educativos, e dá outras providências.



I - Relatório

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão com fins educativos é regula
da pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com as modificações do Decreto n° 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen
tos jurídicos, a outorga de concessão para execução
de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Preve
atendeu aos requisitos da legislação específica, inclu
sive do Ato Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga concessão à Fundação Preve para executar,
pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República
na qual submete a apreciação do Congresso Naci
onal o ato constante do Decreto de 5 de julho de
2001 que "Outorga concessão às entidades que
menciona, para executar serviço de radiodifusão,
com fins exclusivamente educativos, e dá outras
providências".

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

Brasília, 16 de julho de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
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O Presidente da República, no uso das atribui- Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca- Brasília - DF
put da Constituição, e 34, § 1°, da Lei nO 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2°, do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1° do art. 13 do Regulamento dos Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nO
52.795, de 31 de outubro de 1963.

Decreta:
Art. 1° Fica outorgada concessão à Fundação

João Paulo 11, para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Palmas, Estado do Tocantins
(Processo n° 53000.004811/00).

Art. 2° Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos:

I - Fundação Cultural de Januária, na cidade de
Januária, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53710.000126/00);

11- Fundação Preve, na cidade de Bauru, Esta
do de São Paulo (Processo n° 53830.000289/00);

111 - Fundação Cultural e Educacional de Itajaí,
na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina (Pro
cesso n° 53000.000418/01).

Parágrafo único. As concessões ora outorga
das reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Teleco
municações, leis subseqüentes, regulamentos e
obrigações assumidas pelas outorgadas.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos lega
is após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 4° 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
tomarem-se nulos, de pleno direito, os atos de ou
torga.

Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 5 de julho de 2001; 180° da Indepen
dência e 1130 da República. - Fernando Henrique
Cardoso.

Aviso n° 810- C. Civil



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.394, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 745/01
TVR N° 996/01

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Educativa, Cultural e
Assistencial Ismênia Vitta Reis para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Pouso Alegre, Esta
do de Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 5 de julho de 2001 , que outorga concessão à Fun
dação Educativa, Cultural e Assistenciallsmênia Vitta
Reis para executar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. - De
putado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 996, DE 2001
(00 Poder Executivo)

MENSAGEM N° 745/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 5 de julho de 2001, que outorga con
cessão à Fundação Educativa, Cultural e
Assistencial Ismênia Vitta Reis para 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
Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54»

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

com o § 30 do artigo 223, da Constituição, Federal,
submeto a apreciação de Vossas Excelências, acom-

2001. - Deputado

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° DE 2001

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Preve para executar ser
viço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Bauru, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o ato constante do Decreto de

5 de julho de 2001, que outorga concessão à Funda
ção Preve para executar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 19 de de 2001. - Deputado
Mário Assad Júnior, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Mário Assad Júnior, à TVR n°
991/01, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini 
Vice-Presidente; Augusto Franco, Domiciano Cabral,
íris Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno
Malta, Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Saulo Coe
lho, Silas Câmara, Léo Alcântara, Salvador Zimbaldi,
Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júni
or, Santos Filho, Benito Gama, Eunício Oliveira, Her
mes Parcianello, Jorge Pinheiro, Marçal Filho, Maurí
lio Ferreira Lima, Nelson Proença, Ricardo Izar, Gas
tão Vieira, Gustavo Fruet, Babá, Gilmar Machado,
Jorge Bittar, Marcos Afonso, Ângela Guadagnin, Már
cio Reinaldo Moreira, Vic Pires Franco, Ary Kara, Nel
son Meurer. Arnaldo Faria de Sá, Luiza Erundina, Kin
cas Mattos, Givaldo Carimbão. Agnaldo Muniz, Dr.
Hélio, Olímpio Pires, Bispo Wanderval e Oliveira Fi
lho.

Dczcmbro dc 20tH DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quillta-feira 6 62429

pela homologação do ato do Poder Executivo, na for- Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. - De-
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen- putado César Bandeira, Presidente
tamos.

Sala da Comissão, de de
Mário Assad Júnior.
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panhado de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado. das Comunicações, o ato constante do De
creto de 5 de julho de 2001 , que "Outorga concessão
às entidades que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos, e dá outras providências". As enti
dades mencionadas são as seguintes:

1 - Fundação Cultural Campos de Minas, na ci
dade de São João Del Rei - MG;

2 - Fundação Cultural Anhangüera, na cidade
de Várzea Paulista - SP;

3 - Fundação Educativa Cultural e Filantrópica
Maria Efigênia Ferracini Campos, na cidade de Assis
Chateaubriand - PR; e

4 - Fundação Educativa, Cultural e Assistencial
Ismênia Vitta Reis, na cidade de Pouso Alegre - MG.

Brasília, 16 de julho de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.

MC 321 EM

Brasília, 25 de junho de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

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, com fins exclusiva
mente educativos, nas localidades e Unidades da Fe
deração indicadas:

• Fundação Cultural Campos de Minas, na ci
dade de São João Del Rei, Estado de Minas
Gerais (Processo nO 53710.001127/00);

• Fundação Cultural Anhangüera, na cidade de
Várzea Paulista, Estado de São Paulo (Pro
cesso nO 53000.000906/01);

• Fundação Educativa Cultural e Filantrópica
Maria Efigênia Ferracini Campos, na cidade
de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná
(Processo n° 53740.000071/00);

• Fundação Educativa, Cultural e Assistencial
Ismênia Vitta Reis, na cidade de Pouso Ale
gre, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53710.000427/00).

2. De acordo com o art. 14, § 2°, do Decre
to-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o §
;0 do art. 13 do Regulamento de Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto nO 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996,
não dependerá de edital a outorga para execução

de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encon
tram devidamente instruídos, de acordo com a legis
lação aplicável, demonstrando possuírem as entida
des as qualificações exigidas para a execução do ser
viço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado dos processos correspondentes.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

DECRETO, DE 5 DE JULHO DE 2001

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, e 34, § 1°, da Lei n0 4.117, de 27
de agosto de 19'62, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2°, do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1° do art. 13 do Regulamento dos Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963,

Decreta:
Art. 10 Fica outorgada concessão às entidades

abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos:

I - Fundação Cultural Campos de Minas, na ci
dade de São João Del Rei, Estado de Minas Gerais
(Processo n° 5371 0.001127/00);

11 - Fundação Cultural Anhangüera, na cidade
de Várzea Paulista, Estado de São Paulo (Processo
n° 53000.000906/01);

til - Fundação Educativa Cultural e Filantrópica
Maria Efigênia Ferracini Campos, na cidade de Assis
Chateaubriand, Estado do Paraná (Processo n°
53740.000071/00);

IV - Fundação Educativa, Cultural e Assistencial
Ismênia Vitta Reis, na cidade de Pouso Alegre, Estado
de Minas Gerais (Processo n° 53710000427/00).

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
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ções, leis subseqüentes. regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 3° Os contratos decorrentes destas conces
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o artigo anterior, sob pena de tomarem-se nulos,
de pleno direito, os atos de outorga.

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 5 de julho de 2001; 180° da Indepen
dência e 113° da República. - Fernando Henrique
Cardoso.

Referenda eletrônica - Pimenta da Veiga D-MC
00321 EM (L)

Aviso n° 311 - C. Civil

Brasília, 16 de julho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do decreto de 5 de julho de 2001 que
"Outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências".

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 10 do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga concessão à Fundação Educativa, Cultural e
Assistencial Ismênia Vitta Reis para executar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-

mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão com fins educativos é regula
da pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com as modificações do Decreto n° 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen
tos jurídicos, a outorga de concessão para execução
de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Educati
va, Cultural e Assistenciallsmênia Vitta Reis atendeu
aos requisitos da legislação específica, inclusive do
Ato Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2001. - De
putado Nelson Proença, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W ,DE 2001

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Educativa, Cultural e
Assistencial Ismênia Vitta Reis para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Pouso Alegre, Esta
do de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta,
Art. 10 É aprovado o ato constante do decreto de

5 de julho de 2001 , que outorga concessão à Funda
ção Educativa, Cultural e Assistencial Ismênia Vitta
Reis para executar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2001 . - De
putado Nelson Proença, Relator.



Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. - De
putado César Bandeira, Presidente.

OSR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se

Concedo a palavra ao Sr. Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, os círculos educacionais do Ceará perde
ram, no último sábado, urna de suas figuras mais des
tacadas, a Profa. Hildete Brasil de Sá Cavalcante, viú
va do Dr. Ary de Sá Cavalcante, que teve, também,
marcante atuação no magistério, chegando a dirigir,
com aprumo e competência, a Faculdade de Ciências
Econômicas de nossa Universidade Federal, quando
comprovou sua visão de administrador, já projetada
no âmbito do Colégio Militar, no qual lecionava a ca
deira de Matemática.

A saudosa extinta chegou a comandar, até re
centemente, a portentosa cadeia de colégios Farias
Brito, confiada aos seus filhos Oto e Thales de Sá Ca
valcante, que herdaram dos pais a inclinação vocaci
onal para o ensino, sendo atualmente referenciais de

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Nelson Proença, à TVR n° 996/01,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente - Júlio Semeghini,
Vice-Presidente - Augusto Franco - Domiciano Ca
bral- íris Simões - João Almeida - Luiz Piauhylino
Magno Malta - Nárcio Rodrigues - Pedro Canedo 
Saulo Coelho - Silas Câmara - Léo Alcântara - Sal
vador Zimbaldi - Arolde de Oliveira - Corauci Sobri
nho - José Mendonça Bezerra - José Rocha - Luiz
Moreira - Mário Assad Júnior - Santos Filho - Benito
Gama - Eunício Oliveira - Hermes ParcianeJlo - Jor
ge Pinheiro - Marçal Filho - Maurílio Ferreira Lima 
Nelson Proença - Ricardo Izar - Gastão Vieira - Gus
tavo Fruet - Babá - Gilmar Machado - Jorge Bittar
Marcos Afonso - Ângela Guadagnin - Márcio Reinal
do Moreira - Vic Pires Franco - Ary Kara - Nelson
Meurer - Arnaldo Faria de Sá - Luiza Erundina - Kin
cas Mattos - Givaldo Carimbão - Agnaldo Muniz - Dr.
Hélio - Olímpio Pires - Bispo Wanderval e Oliveira Fi
lho.

IV - Breves Comunicações
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11I- Parecer da Comissão talento e dinamismo pelas iniciativas que vêm levan
do a cabo, com êxito e destaque comprovados.

Além de várias unidades disseminadas por al
guns bairros de nossa metrópole, a rede Farias Brito
partiu agora para fazer funcionar uma faculdade, já
devidamente reconhecida pelo Ministério da Educa
ção, diante dos excelentes padrões pedagógicos em
que se situa a atuação do novel estabelecimento.

O saudoso Ary de Sá Cavalcante, autêntico vul
to paradigmal dos nossos círculos culturais, perten
ceu a um clã dos mais ilustrados, no qual se incluíam
o ex-Deputado Federal Valter de Sá Cavalcante, fale
cido no final de seu segundo mandato eletivo, após
brilhante desempenho na Assembléia Legislativa e
no Congresso Nacional; o monge beneditino D. Jero
nimo de Sá Cavalcante; o jornalista Hermengildo de
Sá Cavalcante; o Dr. José de Sá Cavalcante e a Profa.
Dulce de Sá Cavalcante Torres, todos com evidência
nas áreas em que exerceram as suas respectivas ati
vidades profissionais.

Um dos parentes por afinidade próxima de D.
Hildete é o Magnífico Reitor da Universidade Federal
do Ceará, o Prof. Roberto Cláudio Bezerra, cuja pos
tura proficiente o fez obter a recondução no ano pas
sado, alcançando realce nacional portudo quanto até
agora já lhe foi dado fazer em prol do ensino superior
entre nós.

Ao sepultamento de D. Hildete de Sá Cavalcan
te, a que compareci, no Cemitério Parque da Paz,
fez-se presente, além da família, representada tam
bém pelos demais filhos, Hilda, Daise e João Neto,
expressivo contingente de professores e alunos dos
colégios Farias Brito, numa derradeira homenagem
àquela que se dedicara, com extrema abnegação, à
obra iniciada pelo seu esposo e seqüenciada, com
abrangência e amplitude notáveis, pelos seus filhos
Thales e Oto de Sá Cavalcante.

Atenta, sobretudo, aos excelentes aspectos di
dáticos que soube implantar, a pranteada extinta
sempre revelou firmeza para pôr em prática projetos
arrojados - sentimento que soube transferir aos seus
descendentes, todos vitoriosos nas empreitadas a
que se vêm entregando com clarividência e descorti
no incomparáveis.

Ao reverenciar, desta tribuna, a memória de Hil
dete Brasil de Sá Cavalcante, de cuja amizade des
frutei por mais de quatro décadas, certo estou de que
homenageio uma mulher de têmpera rija, capaz de
enfrentar os obstáculos do quotidiano com superiori
dade e firmeza de convicções.

As sucessivas gerações de conterrâneos que
passaram pelos bancos escolares do Farias Brito tes-

às
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temunharão, sem dúvida, o esforço que ela despen
dia para que as tarefas curriculares fossem cumpri
das com exação, garantindo inapagável tradição que
passou a ser o apanágio de seus esforços em prol da
educação no Estado do Ceará.

Ao adentrar o milênio, já com saúde apontando
para o otium cum dignitate, soube confiar aos seus
herdeiros a missão de perenizar uma iniciativa que
teve em Ary de Sá o seu grande e insuperável ideali
zador.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB
- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. PresidEm
te, Sras e Srs. Deputados, com a presença do Minis
tro Paulo Renato e de Secretários Estaduais de Edu
cação, foram celebrados, ontem, dia 4 de dezembro,
na sede do MEC, convênios para implementação do
Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio
Projeto Escola Jovem e o Programa de Desenvolvi
mento do Ensino Médio - Projeto Alvorada, com o ob
jetivo de melhorar a qualidade e a eficiência do ensino
médio, apoiando projetos estaduais, garantindo, as
sim, a ampliação de sua cobertura e o atendimento
integral aos egressos do ensino fundamental.

A operacionalização do Projeto Escola Jovem
dá-se através do financiamento de construção e am
pliação de escolas, da capacitação de docentes e
gestores educacionais, da aquisição de equipamen
tos para escolas e bibliotecas, de laboratórios de in
formática e ciências e de kits para recepção da TV
Escola.

O Projeto contempla, ainda, ações com vista à
redução dos índices de reprovação e evasão escolar
e de implantação das novas diretrizes curriculares do
ensino médio.

A implantação do Projeto Escola Jovem prevê a
assinatura de convênios com dez Unidades da Fede
ração, com alocação de recursos do Orçamento Ge
rai da União/2001 da ordem de R$ 29.838.550,00.
Desse total, 17,92% referem-se à contrapartida das
unidades federadas e 82,07% ao aporte de recursos
do Ministério da Educação.

Para implementação do Projeto no âmbito do
Estado do Ceará, o Ministério da Educação celebrou
convênio com a Secretaria de Educação Básica do
Estado, no valor de R$ 1.058.638,00, sendo a contra
partida do Estado correspondente a 1,04% e o aporte
de recursos do MEC correspondente a 98,96% dos
recursos totais.

O Projeto prevê, no Estado do Ceará, capacita
ção de 3.690 professores do ensino médio e aquisi
ção de projetores multimídia para 29 liceus do Estado.
As ações previstas beneficiarão 52.200 alunos do en-

sino médio, em 24 Municípios daquela Unidade da
Federação.

As ações de capacitação previstas no convênio
destinam-se, ainda, a atender a alunos/monitores e
docentes de outras 315 escolas de ensino médio.

Ainda dentro dos objetivos de universalização
do acesso à escola, o Ministério da Educação vem
implementando uma outra linha de ação, com o obje
tivo de garantir o atendimento integral dos egressos
do ensino fundamental, por meio da implementação
do Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio 
Projeto Alvorada.

Implementado em treze Estados, o Programa
prevê o financiamento de construção, ampliação e re
forma de escolas, além de adaptações para permitir o
acesso a portadores de deficiências especiais.

Com recursos do Programa, estão previstas,
também, aquisições de equipamentos e mobiliários
para escolas, bibliotecas, laboratórios de informática
e de ciências e kits tecnológicos para recepção da TV
Escola.

Para implementação deste Programa no Estado
do Ceará, foi celebrado convênio MEC/Secretaria de
Educação Básica com o "objetivo de desenvolver
ações educacionais, visando à melhoria da qualidade
do atendimento e expansão da rede física do ensino
médio".

Beneficiando 327.100 alunos, a implementação
do Programa prevê: construção de escolas, liceus,
quadras esportivas; aquisição de mobiliários e equi
pamentos, módulos de informática, laboratórios de
ciências, acervos bibliográficos, kits tecnológicos,
módulos de aprendizagem, computadores e veículos;
capacitação de professores e incentivos por meio de
premiações, além do repasse de recursos financeiros
para manutenção de escolas e viabilização de proje
tos curriculares.

O valor total do convênio é de R$74.004.368,OO,
sendo 29,68% para custeio e 70,32% para despesas
de capital.

Somados aos recursos já alocados no ano
2000, no montante de R$30.452.614,00, o Estado do
Ceará foi beneficiado, em 2000/2001, com o repasse
de R$104.456.982,00.

A implementação desses programas no Estado
do Ceará faz parte do esforço do Governo Tasso Jere
issati de universalizar o acesso ao ensino fundamen
tai e médio. Entende toda a equipe do Governo do
Estado que a educação é condição prevalente do de
senvolvimento econômico e social e que a escola afir
ma-se como instituição específica de instrumentalíza-
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ção do homem para a vida política, social e produtiva.
Neste sentido, todos os esforços são feitos com o ob
jetivo de oferecer ao aluno uma formação integral, ca
paz de conduzi-lo ao exercício da cidadania.

Na oportunidade, gostaria de salientar o rele
vante trabalho desenvolvido pelo Ministro Paulo Re
nato, cuja determinação à frente do MEC vem contri
buindo decisivamente para acelerar o processo de
transformações sociais que ajudam a confirmar o Go
verno Fernando Henrique como o Governo de Mu
danças.

É relevante, também, salientar o trabalho de
senvolvido pelo Prof. Antenor Naspolini, que vem via
bilizando, em torno do projeto educacional do Gover
no do Ceará, o apoio explícito dos Governos Munici
pais, de toda a comunidade escolar, de diretores de
escolas, de empresas privadas, de meios de comuni
cação, de associações comunitárias e de toda a soci
edade.

No Governo Tasso Jereissati, educação não tri
lha caminhos separados. É pensada como um projeto
global, de caráter permanente. É um investimento in
dispensável para a inserção no mundo moderno e
para a construção de uma economia próspera e uma
democracia participativa.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa a divulgação de
meu pronunciamento nos órgãos de comunicação
desta Casa

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. ALEX CANZIANI (PSDB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, Londrina, a progressista cidade do norte pa
ranaense, aniversaria neste dia 10 de dezembro.

Apesar de a emancipação do Município ter-se
dado em 1934, o povoado surgiu cinco anos antes,
em 1929, como posto avançado da empresa inglesa
Paraná Plantations Incorporated, cujo projeto era ex
plorar as ricas terras da região.

Na época, o Paraná era praticamente uma seI
va, mais desconhecido e desabitado do que a moder
na Amazônia. Mas o café já dinamizava o capitalismo
no vizinho Estado de São Paulo, e os ingleses não
queriam perder a oportunidade de expandir seu impé
rio financeiro. O nome "Londrina" é urna homenagem
a Londres, Capital inglesa.

Fundada por decreto de um interventor, no getu
lista ano de 1934, Londrina soube manter-se inde
pendente, seja do capital internacional, seja dos hu
mores oficiais, e construiu sua prosperidade em ritmo
constante e ininterrupto. A partir dos anos 40, até os
anos 70, Londrina foi conhecida como "capital mundi-

ai do café". Hoje, é um pólo regional de desenvolvi
mento, não só agropecuário ou industrial, mas tam
bém, e principalmente, cultural.

O Festival de Teatro de Londrina, por exemplo,
criado no distante ano de 1968, não tem paralelo na
maioria das Capitais brasileiras. O Festival atrai mais
de 120 mil visitantes e centenas de atores do Brasil e
do exterior, em duas edições anuais, uma nacional e
outra internacional.

A aprazível cidade, localizada num fértil planalto
a meio quilômetro acima do nível do mar, é uma das
mais arborizadas do País, oferecendo 20 metros qua
drados de área verde por habitante e inúmeras op
ções de lazer e de aperfeiçoamento profissional para
sua população de menos de 500 mil habitantes.

É a esta cidade limpa, bonita e organizada,
construída inicialmente por lavradores, que presto
aqui minhas homenagens. Rendo também minhas
homenagens a todos os pioneiros que, com o seu tra
balho, construíram essa grande cidade chamada Lon
drina.

Feliz aniversário, Londrina.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a sociedade brasileira, entendendo a gravi
dade do momento, tem procurado esforçar-se para
cumprir, dentro de suas limitações, as metas de racio
namento de energia em todo o País, estabelecidas
pelo Governo Federal em decorrência do baixo recor
de do nível de águas dos reservatórios das principais
hidrelétricas brasileiras.

Tenho acompanhado ao longo de meus dois
mandatos o setor energético nacional, na compreen
são de que se trata do grande pilar de qualquer proje
to que se pretenda na área de desenvolvimento eco
nômico, tendo-me pronunciado em diversas ocasiões
sobre esta questão, abordando principalmente a ne
cessidade de se acelerarem os investimentos previs
tos no Programa Prioritário de Termeletricidade.

Nunca um Governo Federal investiu em tão pou
co tempo tantos recursos corno os destinados origi
nalmente pelo Presidente Fernando Henrique Cardo
so desde o início de seu primeiro mandato. Das 23
obras que se encontravam paradas em janeiro de
1995, quinze foram concluídas até o ano de 2000,
com acréscimo de cerca de 16 mil megawatts à capa
cidade geradora, com instalação ainda de mais 7 mil
quilômetros em linhas de transmissão.

Tais políticas de apoio da gestão do Presidente
Fernando Henrique Cardoso ao segmento proporcio
naram aumento médio anual, entre 1996 e 2000, de
2.900 megawatts na oferta de energia, o equivalente
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a menos da metade entre 1986 e 1995. O crescimen
to real do PIB brasileiro, entre 1995 e 2000, foi de
11,65%,

enquanto a capacidade geradora instalada au
mentou 22,03%, chegando a 71.847 megawatts.

Entrementes, ainda assim não foi possível co
brir em dois mandatos presidenciais o que vários go
vernantes negligenciaram. Por isso admito a necessi
dade do racionamento. Mas, como Parlamentar, enfa
tizo que é preciso bom senso por parte do Governo
Federal para que se evite, sob qualquer forma, o sur
gimento de injustiças, que colocariam em dúvida a
credibilidade do programa, que poderia, em desdo
bramento lógico, comprometer as intenções de se evi
tar a suspensão do fornecimento de energia.

Por isso é que cumprimento o Presidente da Câ
mara de Gestão da Crise de Energia Elétrica - GCE,
Ministro Pedro Parente, pelo anúncio de novas metas
de racionamento para consumidores de cidades que
demandam por uso maior de energia em meses de
verão, contemplando, de forma direta, a população do
Estado do Rio de Janeiro.

Trata-se de avanço digno de registro, ao passo
em que, pelas novas regras, clientes residenciais e
comerciais poderão ter como opção redução de 20%
do consumo de eletricidade entre dezembro de 2001
e fevereiro de 2002, adotando como referência ener
gia média gasta nos meses de dezembro de 2000 e
fevereiro de 2001 , ao mesmo tempo em que não se .
compromete a meta, sem que se estenda tal critério
aos segmentos da indústria, comércio e de serviços
públicos.

Na realidade, as novas fórmulas estudadas pela
Câmara de Gestão, anunciadas pelo Ministro Pedro
Parente, vão implicar remanejamento da carga de
energia para as cidades com maior consumo no ve
rão. Isso porque, para Municípios que não possuem
tanta variação climática, a medida é praticamente
nula, permanecendo a redução de 7% para cidades
turísticas e 12% para Municípios não turísticos, para
quem apresenta consumo maior de energia nos me
ses mais frios.

As novas medidas da Câmara de Gestão da Cri
se de Energia Elétrica são flexíveis e não alteraram os
meses que atuaram como referência para determinar
as metas de racionamento, proporcionando, na práti
ca, desafogo para aqueles clientes com elevado gas
to de eletricidade, permitindo, por sua vez, aos consu
midores optar pelo patamar de 7% em relação ao
consumo médio dos meses de maio, junho e julho do
ano passado.

Gostaria de ressaltar a postura transparente da
atuação do Ministro Pedro Parente em sua perma
nência à frente da Câmara de Gestão da Crise de
Energia Elétrica - CGCE, mantendo abertos perma
nentes canais de diálogo com a sociedade civil orga
nizada, com os diferentes responsáveis do setor e re
presentantes do Poder Público constituído, como os
secretários estaduais de energia.

Ao concluir este pronunciamento, reitero meu
compromisso de acompanhar atentamente todo o de
senrolar dos procedimentos afetos ao racionamento
de energia, de forma a não se prejudicar a população
do Estado do Rio de Janeiro, e que se mantenham po
líticas diferenciadas pela Câmara de Gestão, adequa
das à realidade fluminense.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, em 2002, o Programa Nacional do Livro Di
dático - PNLD, do Fundo Nacional de Desenvolvi
mento da Educação - FNDElMEC, será enriquecido
com a distribuição de mais de 5 milhões de dicionári
os de língua portuguesa entre alunos e professores
de sa e 6aséries do ensino fundamental. Somam-se a
estes os 20,2 milhões de dicionários que já estão sen
do distribuídos para o ensino fundamental de 1a a 4a

séries da rede pública.
O acréscimo deve-se ao superávit de R$164 mi

lhões obtido na arrecadação do FNDE no ano passa
do. No rateio desse valor, entre os principais progra
mas do FNDE, couberam ao PNLD R$22,9 milhões,
que serão gastos na compra dos dicionários.

O Programa Nacional Biblioteca do Professor
também foi contemplado com 21,9 milhões, que se
rão aplicados na compra de acervos de literatura des
tinados a alunos 'e escolas de 5a série.

Junto com os dicionários serão adquiridos ou
tros 137 mil para reserva técnica, a fim de que as Se
cretarias de Educação atendam a casos de aumento
de matrículas ou de turmas e escolas novas na 1a sé
rie. E também mais 138 mil como reserva técnica para
as 5a e 6a séries, conforme projeções feitas pelo Insti
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
INEP/MEC para o próximo ano. Ao todo serão benefi
ciados 4 milhões e 630 mil alunos e 231 mil professo
res.

A distribuição dos livros para o PNLO/2002 en
volve os Correios, a estrutura de todas as Secretarias
Estaduais e Municipais de Educação e 162 mil esco
las públicas de ensino fundamental, tendo sido de
sencadeada pelo FNDE em setembro e devendo es-



Ora, nobres colegas, se o mundo reconheceu
a idade de 60 anos como sendo o início da idade do
envelhecimento, nada mais justo do que aprovar a
PEC e, assim, fazer justiça aos idosos o mais rapi
damente possível, pois sabemos que muitos neces
sitam.

Parabenizo, pela iniciativa, os ilustres pares que
assinaram a PEC, em especial o Deputado Manoel
Vitório, que a apresentou, e peço desde já o apoio de
todos para sua aprovação.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LUCIANO ZICA (PT-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por
incrível que possa parecer, venho hoje à tribuna para
lamentar profundamente a demissão do Presidente
da PETROBRAS, Philippe Reichstul. Na verdade,
após a quebra do monopólio, a PETROBRAS vive
hoje um processo de preparação para o desmonte, fa
tiamento e privatizáção.

Nos últimos anos, a PETROBRAS passou por
uma sucessão de acidentes decorrentes de uma polí
tica de desmonte, desqualificação e desrespeito ao
seu quadro de trabalhadores. Com todas as divergên
cias que tivemos no período da gestão Henri Philippe
Reichstul, podemos testemunhar que o Presidente da
PETROBRAS sempre esteve aberto ao diálogo com a
Câmara dos Deputados e com os sindicatos da cate
goria. Ele sempre ouviu as diversas opiniões existen
tes acerca dos problemas que levaram ao triste episó
dio do afundamento da P-36 e à sucessão de vaza
mentos ocorridos em diversos oleodutos da
PETROBRAS. Muitos entendiam ser necessário mu
dar a relação de pessoal, reduzindo a terceirização
da mão-de-obra.

Lamento pela demissão do Presidente da
PETROBRAS, repito. Quando o dirigente de uma em
presa como essa começa a tomar conhecimento dos
problemas e a sentir necessidade de resolvê-los, o
Governo o substitui por outro de visão puramente
economicista, que atenda aos ditames do sistema fi
nanceiro e privilegie atividades que não levem em
conta a recuperação da relação com os trabalhadores
e com o meio ambiente.

Lamento que tenha sido quebrada a seqüência
de esforço para o diálogo. O Presidente da
PETROBRAS cometeu vários pecados na gestão da
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tar concluída este mês, de forma que as escolas pos- mento, o qual aponta como objetivo a ser
sam se organizar antes do início do ano letivo. Estão perseguido pelos diversos países a promo-
sendo distribuídos 110,5 milhões de livros, de Língua ção da velhice saudável, norteada pelos
Portuguesa, Matemática, Estudos Sociais/História e princípios de dignidade, independência,
Geografia e Ciências, num total de 576 títulos, produ- auto-realização e participação social"
zidos por 22 editoras.

Essa iniciativa, por parte do Ministério da Edu
cação, merece ser enaltecida, como estou fazendo. A
educação primária é considerada o alicerce para o
crescimento de uma nação. Com certeza, a distribui
ção desses dicionários e livros beneficiará as pesso
as mais carentes e melhorará o futuro de nosso País.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Foi apresentada, no dia 23 de outubro de 2001, a Pro
posta de Emenda à Constituição n° 433/2001, do De
putado Manoel Vitório e outros, que dá nova redação
ao § 2° e acrescenta § 3° ao art. 230 da Constituição
Federal.

Eis o projeto:

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

Art. 230 .

§ 2° Aos maiores de sessenta anos é
garantida a gratuidade dos transportes cole
tivos urbanos.

§ 3° Aos maiores de sessenta anos de
idade são assegurados todos os direitos so
ciais estabelecidos em lei, no âmbito da
União, dos estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.

, Essa proposição, apresentada pelo ilustre co
lega Deputado Manoel Vitório e demais pares, vem
em boa hora. Ela dimensiona e adapta à realidade
mundial a idade de 60 anos para o idoso.

É dito na justificativa da PEC:

Não obstante, a legislação infraconsti
tucinal, de defesa dos direitos do idoso, já
adota a idade de 60 anos, conforme se veri
fica na Lei n° 8.842, de 1994, que institui a
Política Nacional do Idoso.

Essa postura está ancorada na posi
ção adotada pela Assembléia Mundial sobre
o envelhecimento, realizada pela Organiza
ção da Nações Unidas, em 1982, que con
sagra a idade de 60 anos como marco des
sa etapa de vida.

Nessa ocasião, foi aprovado o Plano
de Ação Internacional sobre o Envelheci-
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empresa. Um deles, que teremos de enfrentar na Jus
tiça, foi o desmembramento da Refinaria Alberto Pas
qualini, no Rio Grande do Sul, para que ela seja ven
dida à Exxon. Não tenho dúvida de que a substituição
do Presidente por um outro da mesma linha de pen
samento não vai resolver o problema do desmonte,
da privatização, mas vai quebrar a seqüência da bus
ca de solução dos problemas de relacionamento, de
valorização do pessoal e de recuperação da imagem
da PETROBRAS como uma empresa preocupada
com o País, com os seus trabalhadores e com o meio
ambiente.

Com certeza, teremos alguém patinando duran
te um longo tempo e, talvez, dando continuidade ao
desmonte da empresa, sem preocupação com a pre
servação das relações de trabalho e com o respeito à
qualidade ambiental.

Lamento profundamente que o Presidente da
República tenha aceito a demissão do Presidente da
PETROBRAS. Era necessário que estabelecesse
diálogo franco e verdadeiro com a sociedade e com o
quadro técnico da empresa para recompor, de acordo
com os interesses nacionais, uma direção séria, efici
ente e respeitável.

Outro assunto, Sr. Presidente. A eliminação das
desigualdades sociais é mais do que desejo. Para o
Prefeito de Biquinhas. Minas Gerais, Sr. Arisleu Ferre
ira Pires, o trabalho junto à Prefeitura consiste no de
senvolvimento de uma excelente administração, com
relevante atenção dispensada à área de saúde, com
atitudes voltadas a programas de melhoria da quali
dade de vida da população e educação continuada a
toda a população.

É dessa forma que poderemos resolver o pro
blema crônico da má distribuição da renda no País e,
por conseqüência, eliminar as desigualdades sociais,
se não no País pelo menos nas pequenas cidades.

A política macroeconômica vigente no mundo
atualmente e particularmente no Brasil deveria, obri
gatoriamente, prever um equacionamento da má dis
tribuição de renda, o que não tem acontecido. No Bra
sil, se analisarmos os discursos da área econômica,
verificaremos que sempre foram estabelecidas metas
nesse sentido, mas nada foi feito para cumpri-Ias. Di
ante desse quadro, cabe ao Município, como tem feito
o Prefeito de Biquinhas, desenvolver um trabalho vol
tado para esse equacionamento, fazendo manuten
ção constante e permanente nas estradas de todo o
Município e não atrasando, jamais, os pagamentos do
funcionalismo municipal.

Na verdade, a eliminação das desigualdades
sociais vai muito além do desejo, tem que ter prática

efetiva. E é justamente com a educação, com atenção
especial à área rural, fornecendo inclusive transporte
para todos os estudantes.

A construção de um ginásio poliesportivo, in
centivando a prática dos esportes, foi uma das obras
de grande importância para o desenvolvimento local,
inerente ao caráter pessoal e humanitário.

Enquanto formos incapazes de superar as limi
tações impostas a curto prazo, as quais indicam políti
cas austeras de controle da má utilização do dinheiro
público, e tão-somente isso, dificilmente trilharemos
um caminho que garanta a inserção social do grosso
da população.

Por isso, essa administração preocupa-se não
só em administrar, mas também em participar, acom
panhando ativamente todas as obras, demonstrando
quão grande é a simplicidade em partilhar o mesmo
uniforme dos operários.

Enfim, ou fazemos uma revolução na base, in
vestindo fortemente na educação, com reformas es
truturais permanentes, ou lamentaremos constante
mente o limitado avanço nas questões sociais. Com
essa luta constante não permitiremos quaisquer títu
los de exclusão.

Precisamos de, no mínimo, mais seriedade nes
ta questão. Se o desejo do Prefeito de Biquinhas é
pouco, que ao menos sirva de alerta, para que o Mu
nicípio torne-se próspero e justo.

Muito obrigado.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há
anos o setor militar vem sendo sucateado; há anos as
Forças Armadas vêm sendo obrigadas a dispensar os
recrutas antes do prazo, porque não dispõem de re
cursos para fornecer-lhes sequer alimentação; há
anos vêm assistindo ao reaproveitamento pelos no
vos recrutas do material utilizado pelos recrutas que
dão baixa do serviço mil~ar.

Os militares são bem informados, esclarecidos,
sabem que não receberam o soldo em dia por muitos
fatores, menos por causa da ação dos partidos de
oposição ao Governo nesta Casa. O verdadeiro cul
pado por tudo isso é o Sr. Fernando Henrique Cardo
so, que tem atropelado a pauta do Legislativo cons
tantemente, que enviou a esta Casa, em regime de
urgência constitucional, projeto de lei complexo, polê
mico, que revoga a CLT. sem que nenhum Líder da
base governista explicasse a razão.

É verdade que a Oposição, em determinados
momentos, obstruiu a votação do projeto, mas dentro
das regras do jogo democrático, respeitando o Regi-
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menta. Muitas vezes foi o próprio Governo que obstru
iu votações do referido projeto, para impedir a vitória
da Oposição.

O vergonhoso é que a base do Governo procu
rou impedir que seus Deputados chegassem à tribu
na, diante da TV Câmara, para declarar o seu voto.
Preferiu o voto às escondidas - o Parlamentar aperta
va o botão e desaparecia rapidamente do plenário.

O Vice-Líder do Governo, Ricardo Barros, e o
Ministro da Defesa foram à televisão dizer que por cul
pa do Partido dos Trabalhadores o soldo dos militares
não foi pago em dia. Partindo de um Ministro, essa ati
tude é ridícula, é demonstração de fraqueza. Ele não
teve coragem, diante da situação constrangedora em
que se encontrava, de assumir o ônus de ser membro
do Governo Fernando Henrique. Ao acusar a Oposi
ção, demonstrou fraqueza. O Ministro não teve cora
gem de lutar por recursos para a tropa e para o reapa
relhamento das Forças Armadas. Mostrou que é mui
to mais um menino de recados do Governo Fernando
Henrique Cardoso do que seu Ministro da Defesa.

Os militares, que demonstraram descontenta
mento com o projeto que reduz o salário dos recrutas,
sabem perfeitamente que isso se deve ao fato de ter
mos no Ministério da Defesa uma pessoa incompe
tente, fraca, que não teve coragem suficiente para en
frentar os problemas, que se atrapalhou diante do
constrangimento do atraso dos seus salários em ra
zão do trancamento da pauta desta Casa.

A Câmara dos Deputados votou e aprovou pro
jeto que contraria os interesses dos trabalhadores.
Espero que tenha coragem de votar ainda neste ano o
projeto que reajusta a tabela do Imposto de Renda,
não porque com ele a sociedade vá ganhar alguma
coisa, mas porque minimizará suas perdas. Não é
possível que, enquanto todas as tarifas públicas são
reajustadas, a tabela do Imposto de Renda continue
congelada. Que esta Casa tenha coragem de reajus
tar a tabela do Imposto de Renda.

A ida do Ministro da Defesa às emissoras de te
levisão para mentir à sociedade revela toda a fragili
dade do Ministério.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, depois do dia 11 de setembro, quando hou
ve os atentados terroristas nos Estados Unidos, já me
pronunciei por mais de uma vez, desta tribuna, sobre
os efeitos causados no setor de aviação civil, provo
cando a derrocada das grandes companhias aéreas
internacionais, quando suas ações imediatamente
despencaram nas bolsas de valores, e o volume de
passagens vendidas entrou em queda. Essa crise das

companhias aéreas, no entanto, que começou bem
antes dos atentados e que tende a se prolongar, tem
atingido duramente também as empresas brasileiras,
inclusive a EMBRAER.

Depois da Swissair, empresa suíça que entrou
em concordata logo após os atentados às torres do
World Trade Center, demitiu 5 mil empregados e já
teve absorvida pela subsidiária Crossair sua frota de
26 aeronaves, agora é a vez de a TRANSBRASIL fe
char suas portas. Com dívidas de mais de 800 mi
lhões de reais e sendo pressionada por todos os la
dos, a companhia anunciou que deixará de voar por
tempo indeterminado. Como a distribuidora Shell sus
pendeu o fornecimento de combustível para abaste
cer as aeronaves por falta de pagamento de dívidas
atrasadas, os vôos da empresa foram cancelados,
deixando na dúvida as pessoas que tenham seus bi
lhetes, já que não sabem como vão reaver o dinheiro
empregado na compra das passagens, pois outras
companhias aéreas anunciaram que vão aceitar ape
nas os bilhetes da TRANSBRASIL marcados para até
o dia 6 próximo.

Decisão judicial tomada em Pernambuco, na
sexta-feira passada, bloqueou todas as contas da
companhia aérea, como parte de um processo sobre
atraso em um vôo da companhia. Com isso, Sr. Presi
dente, seus 2.100 funcionários, que realizaram assem
bléia ontem, estão sem receber o pagamento dos or
denados de outubro, novembro e da primeira parcela
do 13° salário. Antes mesmo de saberem do cancela
mento dos vôos, eles pretendiam cruzar os braços, a
partir de ontem, caso não recebessem os salários.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a situação
hoje é tão grave que a indústria inglesa Rolls Royce, fa
bricante de turbinas, já anunciou a demissão de cerca
de 5 mil empregados, em suas unidades espalhadas
pelo mundo. A EMBRAER também está em graves difi
culdades, com ameaça de cancelamento da venda de
US$ 2 bilhões recentemente feita à Crossair, que tinha
planos de substituir toda sua frota pelos jatos fabricados
no Brasil. De início, a EMBRAER vai demitir 1.800 traba
lhadores, causando efeito cascata em cerca de 50 ou
tras indústrias brasileiras que produzem peças aero
náuticas. Já a VASP e a VARIG devem juntas cerca de
5,6 bilhões de reais e podem seguir o mesmo caminho
da TRANSBRASIL, se não conseguirem pagar suas dí
vidas e sair dos prejuízos milionários.

Porém, chamo a atenção para as atitudes políti
cas e governamentais. Em meio a esse quadro, os
Estados Unidos logo anunciaram um pacote inicial de
US$ 15 bilhões para socorrer as companhias nor
te-americanas. A Suíça está injetando mais de US$
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2,3 bilhões na Swissair, inclusive aumentando o capi
tal de sua subsidiária Crossair, que passará a con
centrar as atividades de transportes aéreos no país. A
British Airways está pedindo cerca de US$ 3 bilhões
ao Primeiro-Ministro Blair. Já a Air Canada solicita
aporte especial de US$ 2,6 bilhões ao governo de seu
país, enquanto Hong Kong anuncia que injetará US$
100 milhões na Cathay Pacific, somente para cobrir
os aumentos dos seguros.

No Brasil, entretanto, nobres Deputados, o apo
io até agora oferecido pelo Governo às empresas do
setor chega a ser inexpressivo, limitando-se a baixar
um decreto isentando do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) as peças nacionais destinadas à
fabricação e manutenção de aeronaves. Devemos
aproveitar a gravidade da atual crise para analisar em
profundidade a situação do setor, principalmente por
que, num país continental como o Brasil, é fundamen
tai preservar suas empresas aéreas, pois prestam
serviços que deveriam ser considerados vitais para o
desenvolvimento nacional, como ocorre nos Estados
Unidos. Por isso, Sr. Presidente, é preciso que essas
companhias operem, pelo menos, nas mesmas con
dições das concorrentes estrangeiras, mas não é isso
que ocorre, pois as empresas nacionais sofrem tribu
tação abusiva, o que lhes reduz a competitividade.
Seus dirigentes estão cansados de denunciar essa
incoerência ao Governo e ao Congresso, mas quase
ninguém toma providências. A crise agrava-se cada
vez mais e já se fala em fusão de duas das maiores
empresas aéreas nacionais.

Sr. Presidente, temos que destacar, ainda, que a
atual legislação brasileira discrimina as empresas de
transportes aéreos e precisa ser mudada com urgên
cia, pois o Decreto-Lei 496, de 1969, que inexplicavel
mente continua em vigor, impede essas companhias
de pedirem concordata ou autofalência com continui
dade de negócio.

É uma norma absurda e ditatorial, baixada em
plena ditadura militar pelo ex-Presidente Costa e Sil
va, sob justificativa de que era necessário manter a
segurança dos transportes aéreos. Esse argumento é
absurdo, Sr. Presidente, porque a segurança dos
vôos sempre foi suficientemente garantida pelo De
partamento de Aviação Civil, que obriga as empresas
aéreas brasiieiras a seguirem rigorosos padrões in
ternacionais de manutenção e revisão dos aviões e
de seus motores, além de impor também severas re
gras de controle às tripulações, submetidas a avalia·
ções e exames médicos periódicos.

Sr. Presidente, ironicamente, a atual legislação
brasileira de falência e concordatas é, em grande par-

te, baseada nas normas vigentes na Suíça, onde não
há quaisquer restrições às empresas aéreas, como
se comprova no caso da Swissair. E o Congresso Na
cional, inexplicavelmente, vem retardando a aprova
ção da nova Lei de Falências e Concordatas, que eli
mina todas essas distorções, pois já faz nove anos
que a proposta tramita nesta Casa, sem ir a votação.

Por fim, Sr. Presidente, solicitamos ao Governo
Federal providências imediatas para solucionar o pro
blema da TRANSBRASIL, pois seus mais de 2 mil tra
balhadores não podem ficar desempregados.

O SR. DA. HELENO (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ao retornar à tribuna desta Casa gostaria de
enfatizar que Programas como Saúde da Família, Re
dução da Mortalidade Materna e Neonatal, Humani
zação do Parto e o recente Bolsa-Alimentação para
nutrizes e crianças de 6 meses a 6 anos são exem
plos evidentes de como o Ministério da Saúde, sob a
orientação do Ministro José Serra, tem logrado êxito
no enfrentamento do velho problema da saúde no
Brasil e seguido, corretamente, orientação traçada
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Falar sobre a saúde no Brasil é tocar sempre em
assunto polêmico. Lamentavelmente é um problema
antigo que envolve muitos interesses, tipos variados
de comportamentos de servidores que, muitas vezes,
pouco sensíveis, pecam no atendimento ao objetivo
maior: a defesa do ser humano no que ele tem de
mais preciso, a sua saúde.

Mesmo assim os programas existem e estão
sendo desenvolvidos. Por exemplo, nos programas
Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde,
o objetivo principal épriorizar as ações de prevenção,
promoção e recuperação da saúde da família, de for
ma integral e contínua. A meta é atender todos os Mu
nicípios brasileiros com equipes do Saúde da Família,
num total de 9.882 equipes para 36 milhões de pesso
as. Os números são argumentos irrefutáveis que
mostram a grandeza desse programa. São mais de 5
mil Municípios beneficiados em toda a Federação.

Outros programas que merecem destaque são
os que revelam a luta do Ministro José Serra pela re
dução da mortalidade materna e neonatal e pela hu
manização do parto.

Se observamos atentamente esses programas,
veremos a grande importância dessa assistência.
Centenas de mulheres, por falta de orientação médi
ca, de acompanhamento pré-natal, enfrentam situa
ções difíceis, colocando em risco a sua própria vida e
a do futuro bebê. Portanto, é louvável buscar gestan
tes que necessitam dessa ajuda médica, princípal-
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mente nos recantos mais distantes do País. Sua meta
é prestar assistência a 2 milhões 340 mil gestantes e
recém-nascidos.

E ao citarmos os recém-nascidos não podemos
deixar de aplaudir o Ministro José Serra e o Presiden
te Fernando Henrique pela recente criação, através
de medida provisória, do Bolsa-Alimentação.

O que é o Bolsa-Alimentação? Mais um progra
ma social na área da saúde que dará apoio financeiro
a gestantes e nutrizes, notadamente àquelas com cri
anças com idades entre 6 meses a 6 anos, para com
plementação da renda familiar e reforço alimentar. O
programa tem como meta atender 3,5 milhões de
pessoas (400 mil gestantes, 400 mil nutrizes e 2,7 mi
lhões de crianças de O a 6 anos). Para o biênio
2001/2002, já foram destinados recursos da ordem de
400 milhões de reais.

Faço referência a esses programas para lem
brar que o Presidente Fernando Henrique Cardoso e
o Ministro José Serra se preocupam com a saúde. Os
programas em desenvolvimento e o grande volume
de verbas a eles dirigidos são provas mais do que in
contestes dessa dedicação, uma vez que a saúde é a
melhor dádiva do mundo. Logo, protegê-Ia é também
uma meta do PSDB.

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade
para agradecer ao Presidente da República o apoio e
ao Presidente da PETROBRAS, Henri Philippe Re
ichstul, o trabalho e o empenho por essa instituição
que tanto cresceu e que é exemplo nacional. Recebe
mos de bom grado a nomeação de Francisco Gros
para a presidência da PETROBRAS.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (pMDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo à
Casa que o Prefeito de Fortaleza, Juraci Magalhães,
recebeu certificado do Tribunal de Contas do Municí
pio, no qual consta que 26,88% dos recursos do Muni
cípio foram aplicados em educação e 33,7% em saú
de.

Isso é muito importante num momento em que o
setor social atravessa sérias dificuldades.

Peço a V. Exa que autorize a divulgação deste re
gistro no programa A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - V.Exa será
atendido.

O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Programa Bolsa-Escola, coroa
mento e complemento da extraordinária transforma
ção no ensino brasileiro iniciada em 1995 e, nas pala-

vras do Presidente da República, símbolo do novo
Brasil - do Brasil da escola para todos -, continua
chamando a atenção da sociedade brasileira e da im
prensa nacional. Vejam, por exemplo, o que, numa
síntese exemplar, informa e registra a Folha de S. Pa
ulo em recente edição. O Programa Bolsa-Escola en
tregou no mês de outubro R$57 milhões a 2,2 milhões
de famílias com 3,8 milhões de crianças em 3.164
Municípios. O benefício é enviado diretamente a cada
família, por meio de cartão eletrônico fornecido pela
Caixa Econômica Federal.

Diz, ainda, o conceituado periódico:

O Programa foi criado por medida pro
visória em fevereiro deste ano. Aprovado
pelo Congresso em março, foi sancionado
por Fernando Henrique Cardoso em abril. O
Programa, distribui, mensalmente, cerca de
161 milhões para 5,8 milhões de família.

O objetivo é universalizar o acesso à
escola de todas as crianças na faixa de 6 a
15 anos que pertençam a famílias com ren
da mínima per capita de R$ 90,00. O bene
fício só é pago às famílias que garantirem a
presença dos filhos a pelo menos 85% das
aulas.

Em maio, cerca de 400 prefeituras já
haviam enviado cadastro à CEF. Em julho,
595 mil crianças em 559 municípios recebe
ram R$ 8,9 milhões. Em agosto, 21 milhões
de crianças em 1.976 municípios receberam
32 milhões.

Está descrito aí, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em toda a sua singeleza, um dos pro
gramas sociais mais interessantes e, já agora, de
maior sucesso do Governo Fernando Henrique Car
doso, que conta, este ano, com R$1,7 bilhão. É di
nheiro suficiente para beneficiar 5,8 milhões de fa
mílias, ou seja, 10,7 milhões de crianças que vivem
espalhadas pelos 5.561 Municípios do nosso País.
Autêntico programa de redistribuição de renda, vin
culado ao incentivo à freqüência escolar, tem por
objetivo imediato tirar da rua e manter na escola
aquelas crianças que, ganhando trocados aqui e ali,
são obrigadas a ajudar no sustento de sua família.

O Programa Bolsa-Escola foi oficialmente lan
çado em 12 de fevereiro do corrente ano, no Colégio
Estadual de Águas Lindas, em Goiás, pelo Presidente
da República e o Ministro da Educação, Paulo Renato
Souza. As inovações foram definidas a partir de uma
revisão crítica do Programa Nacional de Renda Míni
ma que foi implementado nos dois anos anteriores,
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mantendo, porém, o princípio básico de articular ren
da mínima e freqüência escolar e destinando a ele do
tações orçamentárias mais expressivas. O novo pro
grama é destinado às famílias com renda per capita
de até R$ 90,00, podendo receber por até três matrí
culas, inclusive nas férias escolares.

É de se registrar que, em apenas três meses,
pouco mais de um terço dos Municípios haviam assi
nado o termo de adesão, numa viva demonstração de
que, como bem observou o secretário nacional do pro
grama, Floriano Pesaro, "os Prefeitos entenderam que
o Bolsa-Escola é o maior programa de distribuição de
renda do País e que tem um imenso alcance social,
pois já está colaborando para manter nossas crianças
na escola, garantindo-lhes um futuro melhor".

Quanto ao meu Estado, registro com orgulho
que, segundo levantamento realizado pelo MEC em
agosto, 174 dos 184 Municípios, ou seja, 94,56%, já
participam do programa.

A bem da verdade, não cabe ao atual Governo
da União a paternidade da idéia de conceder às famí
lias em situação de risco um incentivo financeiro men
sal corno estratégia de combate à pobreza, em geral,
e, à evasão escolar, aliada ao trabalho infantil, em es
pecial. Trata-se de uma reivindicação da sociedade,
inspirada em experiências bem-sucedidas em alguns
Municípios e unidades federadas, notadamente na ci
dade de Campinas, Estado de São Paulo, e no Distri
to Federal, a partir de 1995. A idéia se alastrou rapida
mente por todo o País e, oportunamente, sensibilizou
o Congresso Nacional e o Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que, de mãos dadas, a
encamparam e apadrinharam e souberam dar-lhe o
encaminhamento político, financeiro e executivo
apropriado.

Todos sabem que o idealizador do Programa
Bolsa-Escola, batizado com o nome de Renda Fa
miliar Mínima, foi o ex-Prefeito de Campinas, no
Estado de São Paulo, José Roberto Magalhães, do
PSDB. Seu maiordivulgador, pelomundo afora, tem
sido e continua sendo o Prof. Cristovam Buarque,
ex-Governador do Distrito Federal. A propósito, por
ironia, foi no Distrito Federal que o Programa Bol
sa-Escola passou a ser considerado desnecessá
rio, em razão do suposto baixo número de crianças
que estariam fora da escola, tendo sido substituído
por um projeto de natureza assistencialista, que
distribui cestas básicas, mochilas, uniformes e ma
terial escolar.

O que importa destacar, porém, é que ao Presi
dente Fernando Henrique Cardoso e ao Ministro Pau
lo Renato Souza deve ser atribuído o mérito de ter

ampliado o Programa de Garantia de Renda Mínima a
todos os Estados e Municípios brasileiros, ainda que
sob a nova denominação de Programa Bolsa-Escola.
Desta forma, não apenas 23,8, mas 100% dos Muni
cípios, e não apenas aproximadamente 2,4 milhões
de crianças, mas 10,7 milhões de crianças estão em
condições de receber o benefício. Cabe também ao
Presidente da República a decisão de ter destinado
ao programa elevada soma de recursos. provenientes
do Fundo Nacional de Combate à pobreza. Para o Mi
nistro da Educação. Paulo Renato Souza, trata-se de
um investimento, com o qual o Governo espera dimi
nuir ainda mais a evasão escolar causada pelo traba
lho infantil. "Esse é mais um passo rumo à meta de
colocar todas as nossas crianças na escola".

Seja como for, como programa de ajuda de custo,
as famílias carentes que mandem os filhos para a es
cola, em vez de mandá-los vender balas ou pedir es
moias nas esquinas e nos semáforos. A idéia de Bol
sa-Escola fez sucesso em outros países, tendo se tor
nado produto de exportação. O México, a Argentina e
algumas nações africanas, como Angola, adotaram-na
com sucesso. O próprio Presidente da Organização
das Nações Unidas, Kofi Annan, a aprovou publica
mente e já a recomendou a todos os países membros.

Vale também relembrar as palavras dos repre
sentantes da UNESCO e da UNICEF no Brasil, na
apresentação do estudo "Bolsa-Escola: Melhoria
Educacional e Redução da Pobreza", editado sob o
patrocínio dos dois organismos internacionais: "Esse
tipo de estratégia - escrevem. referindo-se ao Progra
ma Bolsa-Escola - origina uma drástica redução da
evasão e repetência escolar, precisamente nos estra
tos sociais onde estes fenômenos apresentam maior
força. Também provoca uma melhoria substancial na
aprendizagem e no aproveitamento curricular, pelo in
cremento da motivação e das aspirações educacio
nais dos bolsistas. Praticamente elimina o trabalho in
fantil, mecanismo de transmissão da pobreza entre
gerações e retira as crianças e os jovens das ruas, co
locando-os na escola, o que, certamente, deverá inci
dir nos índices futuros de delinqüência e violência". E
avaliando o Programa implementado no Distrito Fe
deral, há alguns anos: "No campo familiar, é possível
constatar uma melhoria das condições de vida das fa
mílias e um aumento significativo das preocupações
sobre o destino escolar dos filhos. Além disso, a me
cânica específica seguida para a cobrança do benefí
cio origina uma forte revalorização do papel da mu
lher na família".

Não é, pois, nenhum exagero afirmar que o Pro
grama Bolsa-Escola, a exemplo do Programa de Ga-
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rantia de Renda Familiar Mínima, está contribuindo
decisivamente para que entre para a história a obra
do Governo Fernando Henrique Cardoso no campo
da educação. De fato os números não deixam mentir.
Se, em 1995, 7% das crianças brasileiras de 7 a 14
anos estavam fora da escola, hoje a escola funda
mentai atinge 97% das crianças em idade escolar,
das quais 91 % freqüentam a escola pública. Na faixa
dos 25% mais pobres da população, a freqüência à
escola aumentou mais de 20% nesta década. Tem ra
zão o Ministro Paulo Renato, quando diz que "acesso
à escola significa acesso à cidadania".

Segundo o próprio Ministério da Educação, "a
contrapartida exigida de manutenção da criança na
escola é de enorme relevância social. Pode ser o es
forço decisivo para a plenitude da política de Estado
alcançar a universalização do ensino com qualidade,
como também para a ampliação do horizonte econô
mico, cultural e social da população situada abaixo da
linha de pobreza. O Programa de Bolsa-Escola do Mi
nistério da Educação associa-se à luta contra a exclu
são social ao criar mais um estímulo para que as cri
anças e os adolescentes das famílias de menor renda
rompam, por meio da educação, o ciclo de reprodu
ção da miséria, pelo qual o filho do pobre está conde
nado a também ser pobre."

Ao ensejo, vem à memória trecho de pronuncia
mento do companheiro de partido Deputado Nelson
Marchezan, quando aqui agradeceu o apoio recebido
para o projeto de lei de sua autoria que deu origem à
Lei n° 9.533, de 10 de dezembro de 1997, que autori
zou o Poder Executivo a conceder apoio financeiro
aos Municípios que instituíssem programas de garan
tia de renda mínima associados a ações socioeduca
tivas. "É evidente, disse o Parlamentar, que uma cri
ança de 6, 8 ou 12 anos que trabalha mais de quatro
horas por dia, seja na rua, seja numa carvoaria ou na
produção de calçados, na colheita da cana-de-açú
car, de laranja, de algodão ou sisal não tem condições
de assistir mais quatro horas de aula e, ainda, fazer os
deveres de casa, importantes para bem aprender a
matéria. A tendência é que ela abandone a escola e fi
que analfabeta ou domine apenas os rudimentos da
escrita e da aritmética. Nenhum futuro se desenha
para uma criança que não tiver pelo menos o ensino
fundamental, de oito anos".

E, concluindo seu raciocínio: "Duas idéias estão
presentes. A primeira é que a renda mínima é um dire
ito e uma necessidade de qualquer família, como con
dição de cidadania e possibilidade de viver com um
mínimo de dignidade. A segunda, de que programas
governamentais de garantia de renda mínima devem

estar associados à educação. O que se quer, em sín
tese, é assegurar melhores condições de vida para as
pessoas, não de forma assistencialista, e sim como
indutores da educação, da instrução e da qualificação
profissional".

Se, por um lado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o propósito de estender a todo o País o Pro
grama Bolsa-Escola impõe à admiração de todos a vi
são política, a determinação realizadora e capacida
de gerencial, por outro lado, não se pode negar que é
preciso cercá-lo com alguns cuidados e fazer com
responsabilidade o acompanhamento formal de sua
execução. De fato, o Programa Bolsa-Escola é do tipo
que, se não houver controle, não funciona, ou seja,
resultará em desvios de verba federal, em favoreci
mento na hora do cadastramento das famílias, em
desperdício de recursos com atividades-meio.

"Símbolo do novo Brasil"... O grau de adesão e
os resultados até agora alcançados mostram que não
era retórica própria de palanque. Na realidade, trata
va-se e ainda se trata de recuperar algumas verdades
que andavam meio esquecidas: a de que estudo e
aprendizagem escolar exigem do aluno tempo, fre
qüência e dedicação; que temos que querer que nos
sas crianças e nossos adolescente aprendam muito e
bem; que não basta assegurar o acesso ao sistema
escolar, mas também a permanência nele; que a re
petência e a reprovação são sinais claros da má per
formance do nosso ensino, prejudicando sobretudo
as crianças das famílias de baixa renda.

Naturalmente, não faltam as críticas ao progra
ma, principalmente por parte da oposição ao Gover
no. Na ausência de argumentos desfavoráveis consis
tentes, denunciam ostensivamente o baixo valor da
bolsa, de apenas R$15,00. Não resta dúvida de que
cabe ao Congresso Nacional não só empenhar-se no
controle e na fiscalização do programa, como tam
bém discutir novos aportes de recursos, a fim de que
se possa gradativamente, sim, mas no menor espaço
de tempo possível, elevar aquele valor.

Essa iniciativa do Governo, Sr. Presidente, reve
la, acima de tudo, sua preocupação com a função so
cial no âmbito educacional, além de perseguir uma
aspiração nacional: a guerra ao analfabetismo.

Não ignoro que o assunto seja velho e cansati
vo. Bem sei que, nos Anais desta Casa, o problema
do analfabetismo, impondo-se pela relevância que o
define, entre as questões fundamentais do Estado,
tem sido largo objeto para um debate, pode-se dizer
que constante, no qual se inscrevem capítulos que
devem servir de orgulho aos que os elaboraram.
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Mas, apesar de todo esse trabalho, o analfabe
tismo continua. Porém, se apesar de toda essa peleja
o analfabetismo se propaga na razão direta, mais ou
menos, das nossas populações e, se à medida que
continua o flagelo, se à proporção que a doença se di
funde, também se propagam e continuam os grandes
males que daí decorrem para o organismo político da
nacionalidade brasileira, então, não vai ma) que,
como representante da atual geração política, venha
juntar meu pensamento ao dos que clamam pela edu
cação do nosso povo, senão mais em proveito do pre
sente, a quem o passado não livrou, porque não sou
be, ou porque não pôde livrar, da contingência tristís
sima de carregar com esta sombra, pelo menos, em
nome do futuro ameaçado pela ignorância. A Bol
sa-Escola é um programa novo e como tal terão os
seus efeitos avaliados num futuro próximo. Os indica
dores, no entanto, sinalizam para índices animadores
do aproveitamento escolar.

Mas, Sr. Presidente, partidário que sou do ensi
no gratuito, obrigatório, rebelo-me, de modo positivo,
não só contra a opinião, quase relegada, felizmente,
para o justo abandono que lhe cabe, que se opõe a
instrução obrigatória, considerando a obrigatorieda
de do ensino como uma restrição à liberdade, quando
a garantia à liberdade é que ela exatamente se pro
põe ao mando contra o analfabetismo, à anarquia que
degrada ou o despotismo que desonra todos os ideais
de liberdade; rebelo-me, de modo positivo, não só
contra a doutrina, ainda em voga para muitos, que
sustenta e que apregoa, sob pretexto de amor pelo
princípio da organização comuna!.

Mesmo reconhecendo a obrigatoriedade do en
sino, as populações carentes não tinham a menor
condição de manter os menores na sala de aula. As
dificuldades, inclusive de alimentação, não permitiam
o acesso, em níveis desejáveis, às escolas públicas.
O programa, tema central do meu pronunciamento,
veio justamente para estimular as famílias a matricu
larem os filhos com a garantia da sobrevivência.

É, sem dúvida, a Bolsa-Escola o grande avanço
para a redução do analfabetismo. E sendo essa uma
questão nacional, da sua solução não se pode afastar
a União.

Sei, Sr. Presidente, que quando faço referencia
ao analfabetismo não estou dizendo coisa nova. Mas
sempre é atual falar sobre as providências que objeti
vam a subtração do analfabetismo. Quando também
reclamamos para que se apresse o mais possível a
solução do problema do ensino no Brasil, tenho a con
vicção de estar clamando pela solução mais impor
tante dentre as soluções que condicionam a indepen-

dência da própria cidadania. Enquanto se registrar
um alto índice de analfabetismo, seremos uma demo
cracia malsinada.

Da treva em que ainda se inunda - contrastando
com a beleza das constelações que o iluminam e dos
horizontes que o envolvem - o povo brasileiro pede
luz e, ou lhe aclaramos o cérebro, ou prosseguimos
nesta iniqüidade, em que as prerrogativas democráti
cas se restrigem ou se reduzem à pequena minoria
que sabe ler e escrever. Sofreremos aos poucos a
desgraça de ver se arrastar diante de nós, injuriada e
andrajosa, batida pelo desprezo, insultada pelo ódio,
tangida pelo abandono ou escalada, finalmente, pela
execração do próprio povo, essa democracia brasilei
ra, que foi grande aspiração do passado e cuja manu
tenção, íntegra e altiva, é, aliás, o mais belo patrimô
nio que devemos legar aos nossos filhos, porque nos
foi confiado pela glória dos nossos maiores, que a so
nharam e que a fizeram para a redenção de nossa
Pátria.

É nesse contexto que desponta a Bolsa-Escola,
como importante instrumento de alforria às grandes
legiões de brasileiros, que postulam o inalienável di
reito de percorrer o resplandecente caminho do sa
ber.

É pela execução do importante programa que
nos congratulamos com o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso e o Ministro Paulo Renato Souza pelo
símbolo de um novo Brasil, o Programa Bolsa-Escola,
sinônimo de eficiência escolar, de competência admi
nistrativa, de combate ao trabalho infantil, de oferta de
condições inigualáveis de eqüidade social, de valori
zação da família como célula educativa, de efetiva as
sistência integral à criança e ao adolescente, em ca
ráter de prioridade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. MARCIO FORTES (PSDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o IBOPE realizou pesquisa de opinião pú
blica no meu Estado, entre os dias 8 e 12 de novem
bro último, que revela a grande preocupação da popu
lação fluminense com a crise de energia. Das 800
pessoas entrevistadas pelo IBOPE, 69%, ou 552 en
trevistados, revelaram estar muito preocupadas com
a situação - preocupação semelhante a questões
como desemprego, saúde e segurança.

Recebi uma cópia dessa pesquisa, realizada
por encomenda da Associação Brasileira de Energia
Nuclear (ABEN). É um trabalho extenso, com mais de
30 páginas e dezenas de tabelas, que abrangeu todo
o Estado do Rio de Janeiro, ouvindo representantes
de todas as classes sociais, faixas etárias e níveis de
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escolaridade. Ela é reveladora da consciência da po
pulação sobre a crise energética: 33% dos entrevista
dos apontaram a falta de investimentos no setor como
a principal causa da escassez; outros 22% indicaram
desperdício, contra apenas 19% que atribuíram a cri
se à falta de chuvas, conforme quiseram dar a enten
der algumas autoridades.

Há um dado muito importante, revelado na pes
quisa do IBOPE, que eu quero trazer a esta Casa e
chamar a atenção das autoridades do Poder Executi
vo: é que 63% dos cidadãos fluminenses apóia a con
clusão da Usina Nuclear de Angra 111, como uma das
soluções para evitar que novas crises de energia ve
nham a se repetir no futuro.

Esse apoio da população, manifestado na pes
quisa, deve servir de alerta ao Governo, neste mo
mento em que o Conselho Nacional de Política Ener
gética se prepara para autorizar o prosseguimento
das obras da Usina Nuclear de Angra 111.

A conclusão dos estudos que possibilitarão a
definição final sobre a construção de Angra 111 já foi
discutida e aprovada do ponto de vista ambiental pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA,
no dia 14 de novembro passado. Por isso, Sr. Presi
dente, queremos fazer um apelo aos Ministros que in
tegram o Conselho Nacional de Política Energética
para que agilizem as providências e não protelem ain
da mais essa decisão tão importante para a. popula
ção do Rio de Janeiro.

As duas usinas de Angra produzem o equivalen
te a 35% da demanda de energia do Estado do Rio,
15 milhões de gigawatts (GWh) por ano. Esse mon
tante representa 10% de toda produção de energia
elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste e 6%
de toda energia gerada no País. Com Angra 111 o País
terá mais 1.350 megawatts (MW) em seu sistema elé
trico, o suficiente para atender um conjunto de 20 mi
lhões de pessoas. Com a conclusão de Angra 111, o
complexo nuclear de Angra vai gerar energia elétrica
que permitirá uma economia de 21 ,84% no nível dos
reservatórios das hidroelétricas da Região Sudeste.

O custo total para a conclusão de Angra 111 deve
rá atingir US$1 ,7 bilhão. Os equipamentos, no valor
US$ 750 milhões, já foram adquiridos e estão arma
zenados, aguardando as obras de construção civil.
Angra 111 irá gerar cerca de 3,5 mil empregos diretos e
10 mil indiretos. Quando entrar em operação, serão
criados 500 empregos permanentes.

Além disso, Srs. Parlamentares, parte do inves
timento em Angra 111, assim como ocorreu nas duas
outras centrais nucleares, será destinada a progra
mas ambientais e de segurança à saúde de funcioná-

rios e da população vizinha ao complexo. Significa in
vestimento no nosso Estado, emprego para nossa po
pulação e vem ao encontro da maior preocupação de
tectada pela pesquisa do IBOPE: a falta de empregos
no Rio de Janeiro.

Para concluir, Sr. Presidente, fica aqui nosso
apelo, em nome da população do Rio de Janeiro, no
sentido de que o Governo acelere os trabalhos para a
retomada das obras e a conclusão da Usina Nuclear
de Angra 111, na certeza de que o empreendimento
tem o apoio do nosso Estado e representa uma alter
nativa importante para evitar que tenhamos novas cri
ses no fornecimento de energia no futuro, com os
transtornos causados por sobretarifas, racionamento
de consumo e prejuízos ao desenvolvimento do Esta
do e do Brasil.

Sr. Presidente, estou apresentando um projeto
de lei que pretende transformar em autarquia especi
alo Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, num mundo em que o tempo é dinheiro, as fi
las de banco são as grandes vilãs. Li recentemente
pesquisa do Datafolha mostrando que a propaganda
da agilidade com a automação bancária não conse
guiu, infelizmente, eliminar o tempo de espera nas
enormes filas.

Na verdade, Sr. Presidente, o fim das filas ban
cárias e a comodidade no atendimento ficaram ape
nas na promessa dos banqueiros e nas sedutoras
propagandas vinculadas na mídia. Por isso mesmo, a
pesquisa realizada em todo o País para avaliar a opi
nião da população sobre os serviços que os bancos
oferecem exibiu o descontentamento de pejo menos
65% dos entrevistados. São clientes que também re
clamaram da cobrança abusiva da emissão de talões
de cheque, cartão magnético, extratos, renovação de
cheque especial, que subiram às nuvens, chegando a
reajustes de 35% em apenas um ano.

Mas a situação fica ainda mais séria quando se
fala do tormento que é enfrentar as filas quilométri
cas, dentro e fora das agências bancárias. Lamenta
velmente, o tempo de espera na fila do caixa pode
chegar a 35 minutos, uma hora, duas horas, depen
dendo do dia, da hora etc. Se for dia de pagamento de
aposentados e pensionistas, o jeito é rezar e pedir a
Deus paciência.

Diante dessas constatações, a metade dos cli
entes entrevistados disse que o atendimento bancá-
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rio piorou, sendo que 17% dos entrevistados atribuem
a queda na qualidade à falta de funcionários.

O problema, Sr. Presidente, não atinge apenas
o cliente humilde. Os pequenos e médios empresári
os também estão descontentes com os serviços que
os bancos oferecem para o desenvolvimento das em
presas brasileiras, segundo constatou a pesquisa do
Datafolha. A falta de acesso ao crédito é a principal
reclamação apontada na pesquisa nacional. Cin
qüenta e dois por cento deles disseram que não estão
satisfeitos com as opções para obtenção de emprésti
mo e 82% reclamaram dos altos preços cobrados pe
las tarifas bancárias. Pior ainda: mesmo com toda au
tomação dos bancos, a maioria dos entrevistados res
pondeu que o atendimento ao público piorou, se com
parado há dois anos.

Mas todo esse preâmbulo, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, é para dizer a V.Ex~ que a situação
do atendimento bancário na Baixada Fluminense é
ainda pior. Lá os bancos abrem às 9h e fecham às
14h, para desespero geral, seja do simples correntis
ta, seja do empresariado.

O problema é tão grave que mobilizou também o
Governo do Estado, por meio da Secretaria de De
senvolvimento da Baixada, que está botando a boca
no trombone para denunciar o péssimo atendimento
bancário e exigir uma posição da Federação Brasilei
ra dos Bancos - FEBRABAN que atenda aos interes
sas da população.

No dia 29 de novembro, o Secretário Estadual
de Desenvolvimento da Baixada Fluminense, nosso
querido amigo Ernani Boldrim, e as classes empresa
rial, comercial e política da região reuniram-se em
Nova Iguaçu e decidiram reiterar o pedido de revisão
do horário de atendimento, já que um ofício enviado
anteriormente à instituição, em julho, se não me falha
a memória, não mereceu a menor consideração por
parte dos banqueiros.

No último encontro ficou também decidido que
haveria elaboração e distribuição de panfletos à po
pulação informando os tipos de prejuízos causados
com o horário reduzido e explicações sobre seus dire
itos, até porque, Sr. Presidente, não se entende as ra
zões pelas quais as agências da Baixada são obriga
das a encerrar o atendimento uma hora antes do que
acontece no Município vizinho do Rio de Janeiro,
onde as agências funcionam até as 15h por força do
horário do racionamento de energia elétrica.

Registro de forma solidária a indignação do Pre
sidente Uéliton Pessanha, da Associação Comercial
e Industrial de Nova Iguaçu, para quem a Baixada
Fluminense está sendo discriminada, "tratada como

se fosse a latrina do Município Capital do Rio de Jane
iro". Vejam os senhores que a desigualdade na ques
tão do horário bancário é histórica na região. Antes
mesmo do início do racionamento de energia elétrica,
os bancos da Baixada já funcionavam de 11 h às 16h,
enquanto na Capital o horário era de 10h às 16h.

Entendemos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, que se não houver maior interesse e empenho
dos setores públicos, das entidades diretamente pre
judicadas, a população fluminense vai continuar re
fém dos banqueiros, lamentavelmente.

O problema agrava-se ainda mais neste período
de festas de fim de ano, quando começa a correria
aos bancos para o saque do décimo terceiro salário e
do intenso movimento do comércio e da indústria, que
dependem das agências bancárias para administrar o
volume de dinheiro que circula entre as festas de Na
tal e de Ano Novo.

Portanto, rogamos, desta tribuna, à direção da
Federação dos Bancos que reflita sobre a questão.
Afinal, a Baixada Fluminense, com quase 4 milhões
de habitantes, é hoje o quarto maior pólo de consumo
do País, não podendo, portanto, sofrer discrimina
ções e desrespeito.

Era só o que tínhamos para o momento.

Obrigado.

O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a implantação da Hidrovia Tocantins-Araguaia-Rio das
Mortes tem sido cercada de equívocos e ingerências
por parte de Organizações Não-Governamentais
(ONGs) e do Governo de Goiás, prejudicando o deba
te público sobre o projeto.

Na semana passada, o Governador de Goiás,
Marconi Perillo, voltou a surpreender os segmentos
envolvidos na discussão da hidrovia, anunciando a
posição contrária do Governo Estadual, fundamenta
da em estudos ambientais desconhecidos.

O debate público sobre o projeto será novamen
te prejudicado por uma atitude precipitada do Gover
no de Goiás. O envolvimento pessoal do Governador
em avaliações de impacto ambiental é impróprio.
S.Exa. tem assumido atitudes distintas sobre os efei
tos ambientais de obras na área de transportes. Re
centemente, forçou a assinatura de um contrato com
a Construtora Valec para a construção do trecho goia
no da Ferrovia Norte-Sul, sem a licença ambiental do
IBAMA, e agora quer inviabilizar o projeto da hidrovia
com a justificativa oposta.
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A Hidrovia Tocantins-Araguaia-Rio das Mortes
foi incluída pelo Governo Federal no Programa Avan
ça Brasil.

A atitude do Governador de Goiás, portanto, de
ixa-nos diante de um impasse: ou o projeto deve ser
retirado das prioridades de investimento do Governo
Federal, ou o Governador deve se retratar da atitude
precipitada e permitir o debate público e aberto sobre
o projeto.

O próprio superintendente da administração
das Hidrovias Tocantins e Araguaia (AHITAR), Rogé
rio Barzellay, afirmou que gostaria de ter sido ouvido
antes do anúncio da posição do Governador. Ele lem
brou que, ao contrário dos outros Estados que fazem
parte do projeto, em Goiás a AHITAR nunca teve
oportunidade de expor o projeto ao Governo. Barzel
lay ressaltou que os argumentos contrários à hidrovia
estão equivocados.

O projeto da hidrovia, segundo ele, não vai cau
sar os impactos ambientais anunciados pelo Governo
de Goiás. O superintendente da AHITAR argumenta
que foram cinco anos de pesquisa no rio e se ficas
sem comprovados riscos, a administração da hidrovia
seria a primeira a se manifestar sobre a possibilidade
de danos ao Meio Ambiente. A AHITAR já começa in
clusive a admitir a implementação do projeto sem o
trecho de 600 quilômetros em Goiás.

Estarei apresentando nos próximos dias reque
rimento às Comissões de Viação e Transportes e de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
para a realização de audiência pública no sentido de
discutir a implantação da hidrovia em Goiás que, se
não for construída, prejudicará o projeto do corredor
de transportes do Araguaia-Tocantins, constituído
por um sistema multimodal que revolucionará o trans
porte comercial no Centro-Norte do País.

Sr. Presidente, a discussão pública do tema é in
dispensável para que a sociedade possa se manifes
tar, garantindo transparência ao debate sobre o proje
to. Anúncios oficiais tornam as decisões unilaterais e
sem fundamentação, impedindo ou prejudicando a
participação popular - princípio inarredável da demo
cracia.

Por isso, gostaríamos que, se possível, ainda na
segunda quinzena de fevereiro ou primeira quinzena
de março do próximo ano, pudéssemos ter a realiza
ção dessa audiência pública, para que os prós e con
tras da implementação dessa hidrovia, tão importan
te, segundo o próprio Governo Federal, sejam ampla
e democraticamente discutidos.

Peço, Sr. Presidente, ao finalizar, a inclusão des
te pronunciamento nos órgãos de comunicação da
Casa.

Muito obrigado.

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, é vergonhoso e lamentável o resultado da
votação do PL n° 5.483/01, que introduz alterações na
CLT. Participei com determinação, juntamente com a
bancada do PT, com o objetivo claro de derrotar a ma
téria, por entendermos que prejudica os trabalhado
res. A posição defendida pelo PT foi, na verdade, he
róica, honrando ainda mais sua trajetória histórica e
seu compromisso com a classe trabalhadora.

Apesar de tudo isso, perdemos a votação: foram
213 votos pela rejeição do projeto e 264 votos pela
aprovação. A base do Governo sustentou no plenário
que a CLT deve ser modificada para que se possa ge
rar mais empregos em nosso País. A mudança da CLT
é vista como o remédio para curar todos os males que
estão presentes no mercado de trabalho.

Quanto cinismo! Quanta falta de responsabilida
de! Quanta incoerência! Na verdade, o desemprego
que hoje toma conta de nosso País nada tem a ver
com a CLT, mas com o modelo de desenvolvimento
econômico e social que vem sendo posto em prática
nesses sete anos de Governo FHC. Modelo excluden
te e concentrador de renda, riqueza e poder, que au
menta a pobreza dos pobres e a riqueza dos ricos.
Modelo dependente e submisso aos ditames das
grandes corporações internacionais. O Governo FHC,
sim, em nome da modernidade, provocou o desem
prego ao privatizar sem critério empresas públicas,
ao desmontar o Estado e ao deixar a sociedade ao
sabor da regulação natural do mercado. Mercado mo
nopolizado, voltado para os ricos. Mercado que joga
milhões de seres humanos na miséria.

O que precisa ficar claro é que o projeto retira,
sim, direitos dos trabalhadores, duramente conquista
dos, para facilitar a vida dos patrões. O que precisa
ser dito aos trabalhadores é que o Projeto de Lei n°
5.483/01, de iniciativa do Poder Executivo, prejudica
os assalariados nos seguintes pontos: na proteção
contra demissão arbitrária ou sem justa causa; no pe
ríodo de férias de trinta dias; no décimo terceiro salá
rio, que poderá ser parcelado em mais de duas vezes;
no seguro-desemprego; no depósito do FGTS, que
poderá ser reduzido de 8% para 0,5%; no adicional
noturno; na proteção do salário; na participação nos
lucros da empresa; no salário-família; na remunera
ção da hora extra superior a 50% do valor da hora nor
mal; na licença à gestante; na estabilidade da gestan-
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te; na estabilidade do dirigente sindical; na licen
ça-paternidade; no aviso prévio proporcional; no avi
so prévio de trinta dias; na proteção à mulher no mer
cado de trabalho; no adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas; na pro
teção em face da automação e na aposentadoria.

Trata-se, assim, da nova investida do Governo
FHC para impor a qualquer custo seu modelo neolibe
ral: o ataque aos direitos sociais. A mudança da CLT
com esse projeto é só o começo. Muitos outros virão.
Mas alimento a esperança de que o povo brasileiro
saberá resistir e dará, no próximo ano, uma resposta
à altura, elegendo Lula Presidente do Brasil.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa que meu pronun
ciamento seja divulgado nos meios de comunicação
da Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna para elogiar a
iniciativa da Câmara de Vereadores de Petrolina, que
concedeu o título de Cidadão Petrolinense ao Exmo.
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Per
nambuco, desembargador Dr. Nildo Nery dos Santos,
pelos relevantes serviços prestados à comunidade de
Petrolina.

O homenageado é natural do Município de Goi
ana, em Pernambuco, filho de Newton Nery dos San
tos e Gercina César dos Santos. Cursou o bacharela
do em Direito pela Faculdade de Direito da Universi
dade Federal de Pernambuco, formando-se em 1958.
Fez o curso de pós-graduação em Direito Público pela
Universidade Católica de Pernambuco. Ele também
teve participações em estágios e congressos interna
cionais em países como Portugal, França, Alemanha,
Estados Unidos, Espanha, Japão e outros.

Além de tantas participações em congressos,
Dr. Nildo Nery também exerceu várias atividades pro
fissionais. Foi Secretário do Tribunal de Justiça de
Pernambuco, de 1961 a 1962; Vice-Presidente do Tri
bunal de Justiça de Pernambuco, de 1994 a 1995;
professor de Criminalística da Universidade Católica
de Pernambuco; professor do curso de mestrado da
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Per
nambuco; Diretor-Geral da Escola Superior da Magis
tratura de Pernambuco, de 1987 a 1991; idealizador e
organizador do Centro de Pesquisas Criminológicas
da UNICAp, em 1989; e Vice-Presidente do Instituto
dos Magistrados do Brasil, de 1984 a 1990.

Não bastasse a enorme quantidade de ativida
des profissionais, o homenageado desembargador
destaca-se por uma importante produção intelectual.

Entre vários livros publicados sobressaem: "Direito
Comunitário - Perguntas e Respostas"; "Teoria do
Crime" e vários outros. Em função da profícua ativida
de profissional, recebeu várias comendas em territó
rio nacional e a de Cavalieri Nell'Ordine AI Merito Del
la Republica Italiana, outorgada pelo Presidente San
dro Pertini, por decreto publicado na Imprensa Oficial
da Itália em 27 de dezembro de 1982.

Sr. Presidente, mais uma vez, gostaria de para
benizar a Câmara dos Vereadores de Petrofina, que
está atenta aos trabalhos prestados pelas autorida
des pernambucanas. Há algum tempo, outro impor
tante homem público pernambucano foi homenagea
do com o título. Trata-se do Dr. Élio Wanderley de Si
queira Filho, Juiz Federal da 73 Vara da Seção Judi
ciária de Pernambuco e professor da Universidade
Católica de Pernambuco.

Dr. Élio Wanderley, com sua sólida formação
acadêmica, teve destacada passagem por Petrolina.
Dentre suas realizações no Município destacam-se:
inauguração da nova sede do Fórum Juiz Adaucto
José de Mello, em novembro de 1996; a realização do
10 Encontro de Juízes Federais da 5a Região em Va
ras do Interior, em novembro de 1996; inauguração do
Auditório Josepha de Souza Coelho, em março de
1998, e a inauguração do Núcleo de Assistência Judi
ciária Irmã Maria Eurídice Dourado, em agosto de
1998.

O povo pernambucano, Sr. Presidente, orgu
lha-se desses dois homenageados. O Dr. Nildo Nery e
o Dr. Élio Wanderley representam o que existe de me
lhor no Poder Judiciário pernambucano. Dois filhos da
terra que dedicam suas vidas ao benefício de sua ter
ra e sua gente.

Sr. Presidente, peço a V. Exa a divulgação de
meu pronunciamento nos meios de comunicação da
Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, faço uso desta tribuna hoje para, mais
uma vez, dispor sobre o episódio do assalto à empre
sa CIFRA em Dourados, Mato Grosso do Sul.

Desta vez pronuncio-me com a finalidade de
enaltecer os participantes das investigações e pri
sões daquele caso, em especial homenagear postu
mamente o Sargento da Polícia Militar Fábio Gomes,
componente do ROTAI, morto naquela ocasião. Mis
ter se faz o reconhecimento e referência à Polícia Mili
tar de Mato Grosso do Sul, que trabalhou com afinco
no intuito de punir os responsáveis por aqueles cri
mes, uma quadrilha composta por membros da fac-
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ção criminosa denominada PCC, Primeiro Comado O SR. IVAN VALENTE (PT -SP. Sem revísãodo
da ~apital. orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a

Os membros da Polícia Militar do Estado que Câmara dos Deputados votou ontem projeto de lei
desempenharam papel importantíssimo na operação que altera a Consolidação das Leis do Trabalho.
de investigações durante e após o episódio do assalto Hoje é dia de se fazer o balanço do que foi esse
à empresa CIFRA, componentes do GARRAS, DOF e processo, porque ainda teremos a votação no Sena-
ROTAI, são os soldados Valdir Marques da Silva, Ale- do Federal.
xandre Luiz Ramão, Sandro Luiz de Carvalho, Cleber O que realmente nos deixa perplexos é que na
Aguilheira Ramos, Adão de Azevedo Sales, José Gil- quarta-feira passada, quando houve a pane do pai-
son Gabreira, Valmiro Sabino da Costa, Gerson da nel, o Presidente da República fez a seguinte declara-
Silva, Idenilson Souza Silva, Lúcio Rondon e Celso ção à imprensa: "Eu não agüento mais atender aos
Luiz de Oliveira; os sargentos Francisco Solano Spín- empresários. Os empresários me ligam. Agora, a bola
doia, Faustino da Silva e Carlos Roberto França Na- está com o Congresso. Eu fiz a minha parte". Ou seja,
zareth; o capitão Alírio Vilasanti Romeiro e os delega- o Presidente da República mandou o projeto para
dos Odualdo Oliveira Pompeu e Luiz Alberto Ojeda, esta Casa, entre outros motivos, porque seus amigos
do Departamento de Operações de Fronteira/DOF, do empresários e financiadores de campanha ligam para
Estado de Mato Grosso do Sul. ele, o visitam e pedem-lhe: "Vamos tirar direitos dos

O assalto do dia 28 de novembro promoveu mo- trabalhadores, porque isso diminui o Custo Brasil".
mentos de terror em Dourados. A quadrilha, após se- O Presidente da República também deve ouvir o
qüestrar o gerente da empresa CIFRA, roubar um Fundo Monetário Internacional e a Secretaria de Co-
carro-forte, com cerca de R$ 100 mil, dos quais R$74 mércio norte-americana, que dizem: "O Brasil, para
mil foram recuperados com dois dos assaltantes da entrar na ALCA, Área de Livre Comércio das Améri-
quadrilha, na BR-463, mortos no local, computou ain- cas, precisa ficar mais competitivo. Para isso, ele tem
da o resultado de cinco mortos. Ela pretendia resgatar de rebaixar salários, tirar direitos adquiridos dos tra-
integrantes do PCC na Penitenciária de Segurança balhadores". E o Presidente os ouve e manda o proje-
Máxima Harry Amorim Costa. to para cá, mas não ouve trabalhadores, da mesma

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apesar forma que o Ministro do Trabalho, que é o Ministro do
do armamento pesado da quadrilha, a ação policial capital.
conjunta atuou com grande eficiência naqueles an- Ontem, na CPI do PROER, tivemos audiência
gustiosos momentos e mesmo quando passado todo com o ex-Presidente do Banco Central, Sr. Gustavo
o terror. Eu, como sabedor das carências e dificulda- Loyola, e ficamos sabendo que em setembro de 1996
des pelas quais passam a Polícia não só do Estado o Ministro Pedro Malan e o Presidente do Banco Cen-
de Mato Grosso do Sul, como de todo o País, refaço a trai foram à casa do controlador do Banco
homenagem, transmitindo meus sinceros agradeci- BAMERINDUS para conversar. Eles vão à casa dos
mentos à Polícia Militar de Dourados e região. banqueiros, assim como o Ministro Pedro Malan co-

Muito obrigado. memora o aniversário de sua esposa na casa de um
O SR. LUIZ ALBERTO - Sr. Presidente, peço a banqueiro. Tudo isso é muito normal. Além de fazer

palavra pela ordem. isso, eles produzem argumentos indefensáveis, di
zendo que, se aprovado o projeto da CLT, os sindica-

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Ex
a

a tos vão ficar mais fortes, vai aumentar a oferta de em-
palavra. prego. Como o Governo, que fez nesses últimos sete

O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem. Sem anos sete dispositivos legislativos, entre medidas pro-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço registro acerca visórias, decretos e leis, para precarizar o trabalho,
da sucessão no comando da PETROBRAS. pode dizer que com a lógica da precarização aumen-

O Presidente Henri Philippe Reischtul pede de- tou o emprego. As estatísticas de desemprego estão
missão da empresa, alegando motivos pessoais, aí para serem vistas. Aumentou, sim, o desemprego.
quando todos sabemos que havia grande disputa en- Precarizou-se o trabalho e tornou mais vulnerável a
tre o Presidente da PETROBRAS e o Ministro José possibilidade de conquistas para os trabalhadores.
Jorge, das Minas e Energia, na indicação de diretores Outra mentira difundida: os sindicatos ficarão mais
da área de gás e de energia. fortes porque poderão negociar.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a Ora, Sr. Presidente, a Volkswagen acaba de fa-
palavra ao nobre Deputado Ivan Valente. zer acordo com o sindicato mais forte do Brasil, e
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mesmo assim houve perda para os trabalhadores, e
não precisou de CLT para isso. Agora, se o sindicato
mais forte do País faz concessões, imaginem os mais
fracos, que são maioria esmagadora.

O que precisa mudar na CLT é a liberdade de
autonomia sindical, é a força organizacional dos tra
balhadores, a fim de que possam negociar. Mas tirar
direitos dos trabalhadores, tais como décimo terceiro
salário, aviso prévio, mexer no Fundo de Garantia,
nas férias, enfim, nos direitos consolidados há cin
qüenta anos e dizer que isso melhora a vida do traba
lhador é uma grande mentira.

Espero que o Senado Federal, desta vez, cum
pra papel mais positivo que esta Casa, porque a mai
oria governista fez uma opção e vai pagar um preço
por isso, porque é preciso que o povo conheça quem
votou a favor ou contra esse projeto.

Espero que cresça na sociedade a indignação
contra mais esse atentado aos direitos dos trabalha
dores e que possamos viabilizar a proposta de que
esse projeto não seja aprovado no Congresso Nacio
nal, por mais que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso fique mal no filme com o FMI e com os pa
trões que financiam suas campanhas.

Espero que os trabalhadores brasileiros dêem
uma resposta à altura do que foi feito nesta Casa on
tem.

o SR. OLlMPIO PIRES (Bloco/PDT - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho, diante de meus colegas de
Parlamento, manifestar meu repúdio em relação à si
tuação, muitas vezes de penúria, dos aposentados e
pensionistas no Brasil. A Medida Provisória n° 2.142,
de 2001, que determinou reajuste diferenciado para
os beneficiários da Previdência Social, não foi condi
zente com as garantias constitucionais de isonomia
nem com o princípio da irredutibilidade e preservação
do valor real dos benefícios previdenciários.

O reajuste de apenas 5,57%, concedido em ju
nho de 2001 , aos que ganhavam salário mínimo não
compensou sequer as perdas inflacionárias do perío
do e mostra a desconsideração do Governo para com
os trabalhadores que dedicaram sua vida ao País.
Nós, Parlamentares, por estarmos mais próximos e
acessíveis à população, devemos pressionar o Go
verno no sentido de permitir condições dignas de vida
e reconhecedoras dos preciosos serviços prestados
por essas pessoas à sociedade.

É inconcebível que, justamente quando as des
pesas com saúde são as mais elevadas, quando mais
precisamos da assistência do Estado, ele nos falte.
Triste tem sido o destino dos aposentados brasileiros,

que depois de trabalhar toda uma vida e contribuir
para o desenvolvimento do País e os cofres do INSS,
vêem-se desamparados e sem perspectiva.

Há hoje, em relação a 7 milhões de beneficiários
do sistema, completa desconsideração. Queremos
entender que ao conceder reajustes diferenciados o
Governo pretendeu favorecer aqueles com renda mí
nima, o que seria razoável, mas não se pode aceitar
que aqueles que recebem valores próximos de 180
reais sejam, todos, incluídos num mesmo plano de re
ajuste. As condições de vida de um aposentado que
recebe 200 reais é muito diferente de outro que rece
be 2.000 reais.

Pelo que percebemos, a medida provisória teria
sido mais justa se, por meio de escalonamento pro
gressivo dos reajustes, demonstrasse consideração e
respeito pelos beneficiários. Mas, acima de tudo, o
Governo deveria respeitar a Constituição Federal e
seus princípios e garantias já citados: isonomia e irre
dutibilidade.

Não posso deixar de mencionar que tenho rece
bido sistematicamente cartas de cidadãos inconfor
mados com a situação atual de aposentados e pensi
onistas. Recebi também, assim como outros Deputa
dos da bancada mineira, cópia do Requerimento n°
2.216, de 2000, da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, publicado no Diário do Legislativo, em 17 de
maio deste ano, no qual aquela Casa endossa as rei
vindicações da Associação dos Trabalhadores Apo
sentados do Estado de Minas Gerais.

A sociedade está inconformada e vem buscan
do de forma insistente o respeito que merece. Não de
vemos esquecer que no sistema democrático a popu
lação tem, periodicamente, a oportunidade e o exercí
cio do reconhecimento ao apoio que Governo e Parla
mento concedem ao interesse comum. O reajuste dos
proventos não passa de direito básico de aposenta
dos e pensionistas, defendido no texto constitucional.

A inflação tem reduzido o poder de compra real
dos pensionistas, que têm recebido reajustes sempre
abaixo dos índices inflacionários. A situação tem se
agravado nos últimos meses em vista das altas nos
preços de vários produtos e serviços muito acima dos
índices médios de inflação. Entre os que mais afetam
o orçamento dos idosos estão energia elétrica, telefo
ne, gasolina e vários produtos alimentícios freqüentes
à mesa dos brasileiros.

Como se não bastasse, essa é apenas uma face
do problema dos aposentados. Existem também
aqueles que não conseguem sequer se aposentar,
mesmo após terem cumprido seu tempo de contribui
ção, devido à complexa burocracia que permeia as
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normas da Previdência. Por vezes, trabalhadores mu- ções, proporcionando-lhes oportunidades adequadas
nidos de toda a documentação requisitada acabam de preparação pessoal e profissional e de participa-
obrigados a esperar até um ano e meio para obter ção no sistema produtivo e em justa repartição da ri-
uma resposta concreta do INSS. queza.

Faço esse relato com a indignação de quem vê, É fundamental para a sociedade que a juventu-
de perto, tais problemas. Na minha Itabira, cidade que de seja motivada a participar e a contribuir com toda
abriga a CVRD e arrecada para os cofres da Previ- sua potencialidade, que se caracteriza pelo notável
dência valores muito superiores aos que lá são gas- dinamismo, pela alegria e vitalidade e até mesmo
tos com aposentados e pensionistas, vejo esses pro- pela ânsia com que deseja ver implementados seus
blemas acontecerem com freqüência. Muitos dos be- ideais por maior justiça social.
neficiários da Previdência acabam dependentes da O Governo de São Paulo vem desenvolvendo
caridade alheia para sobreviver, sofrem em filas nos um grande trabalho, por meio da nova Secretaria de
postos de saúde e acabam morrendo sem receber a Estado da Juventude, Esporte e Lazer, cujo desafio é
retribuição justa por seus anos de contribuição. exatamente enfrentar esse quadro estrutural histórico

Segundo informações a mim enviadas pela Fe- de tantos problemas sociais. São projetos que englo-
deração dos Aposentados e Pensionistas de Minas bam diversas áreas, como a educação, a capacitação
Gerais, a Previdência Social disporia de recursos sufi- profissional, o primeiro emprego e a fixação de jovens
cientes para arcar com as despesas decorrentes de em atividades agropecuárias. Também está sob a
um reajuste digno, conforme demonstra o fluxo de ca- responsabilidade da nova Pasta a Fundação Estadual
ixa do INSS. Devemos nos lembrar, ainda, que por do Bem-Estar do Menor - FEBEM.
inúmeras vezes o dinheiro do INSS foi usado para ou-
tros fins que não a assistência de seus beneficiários, Um dos objetivos da Secretaria, Sr. Presidente,
únicos com legitimidade para usufruir do que é o re- é estimular a parceria entre órgãos de governo, igre-
sultado de anos de contribuição. jas, sindicatos, organizações não-governamentais,

Nosso desejo é um só: que seja feita justiça. A enfim, com a iniciativa privada, visando oferecer opor-
tunidades de emprego ou estágio e atender às neces

manutenção do valor real dos rendimentos de apo-
sidades de assistência a jovens carentes e a adoles-

sentados e pensionistas é questão de dignidade e de centes infratores.
honra para nós, Parlamentares. Conto com a sincera
consideração de meus pares nesta Casa na luta pe- O Município de Jundiaí, que tive a honra de ad-
los direitos e interesses da população, assim como na ministrar durante dois mandatos de Prefeito e que re-
defesa de nossa Carta Magna. presento nesta Casa, tem consolidado sua tradição

Sr. Presidente, solicito que meu discurso seja di- de tratar as questões relativas à juventude como uma
vulgado nos órgãos de comunicação da Casa. de suas prioridades.

Muito obrigado. No dia 11 de novembro último, realizou-se em
O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Pronun- Jundiaí o I Congresso da Juventude, sob a promoção

cia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Deputados, um dos mais graves problemas que preci- Esporte, discutindo-se uma variada pauta de assun-
samos resolver é a falta de perspectiva que atinge tos inerentes ao tema, principalmente relacionados
ponderável parcela da juventude, sem dúvida, uma ao primeiro emprego.
grande vítima da violência, da carência de emprego, A comunidade jundiaiense mantém entre seus
da exclusão social e da ação cada vez mais ousada projetos e ideais a orientação e a assistência aos jo-
dos traficantes de drogas. vens como ação preventiva de combate às drogas,

O Estado de São Paulo, Sr. Presidente, o mais além da preocupação constante em diminuir os índi-
populoso da Federação, registra o maior contingente ces de miséria e violência, cujas maiores vítimas são
de pessoas entre 14 e 29 anos que dependem da for- exatamente as crianças e os adolescentes.
mulação de politicas públicas para poder sonhar com A SEMIS - Secretaria Municipal de Integração
um futuro melhor para si e o nosso País. Social de Jundiaí desenvolve alguns programas que

São absolutamente desastrosas, do ponto de têm apresentado resultados muito positivos: o PI PA-
vista social, as conseqüências da desesperança de Programa de Iniciação Profissional do Adolescente, o
jovens e adolescentes, porque uma nação que se de- Sinal Amarelo, que atende a menores em conflito com
seja forte só pode ser construída mediante o compro- a lei, e o Sorriso Contente, em parceria com o Ministé-
misso da sociedade em bem formar as novas gera- rio do Trabalho, que orienta e incentiva o menor
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aprendiz, são exemplos de políticas públicas de âmbi
to local voltadas para a juventude.

Crescem minhas esperanças, Sr. Presidente,
considerando que este exemplo de pioneirismo pro
porcionado por meu Município começa a prosperar e
a dar novos frutos, conforme se verifica na firme deci
são do Governador Geraldo Alckmin de ampliar os
programas sociais dirigidos à juventude.

Na quarta-feira, 28 de novembro, ocorreu em
São Paulo o lançamento do Fórum de Debates Juven
tude, Novos Caminhos, destinado a empresários,
ONGs, representantes do Estado e de Municípios,
para discussão, durante três dias, sobre saúde do jo
vem, drogas, violência e empregabilidade. O fórum
deverá ter continuidade pelo interior do Estado, come
çando por São José dos Campos, Santos e São José
do Rio Preto.

O Congresso Nacional deve dedicar especial
atenção a esse assunto, Sr. Presidente, elaborando
leis que amparem políticas públicas destinadas aos
jovens de nosso País.

Muito obrigado.
O SR. JAIME MARTINS (Bloco/PFL - MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, Divinópolis, minha cidade, vai ser
palco, nesta próxima quinta-feira, às 13h, de um
acontecimento notável, verdadeiro e importante mar
co histórico para a saúde de toda a população do cen
tro-oeste mineiro, fruto, sobretudo, do esforço conjun
to e da determinação da sociedade de Divinópolis.

Chegaremos, finalmente, ao tão esperado fim
de uma difícil caminhada, que, assim como a mais
longa das marchas, se iniciou a partir de um sonho,
de um ideal. Inauguraremos ali as moderníssimas ins
talações do Hospital do Câncer do Centro-Oeste de
Minas, que irá atender aos 54 Municípios da região,
em um total de cerca de 1.500.000 pessoas, com
mais de 80 % dessa clientela atendida pelo SUS.

Tudo começou quando um jovem oncologista
radicado em Div;nópolis, o Dr. Roney Quirino, ciente
da falta de estrutura, começou movimento pela cria
ção de um centro médico adequado. Lembro-me bem
de uma tarde de domingo, há cerca de uns cinco
anos, quando ele me procurou na residência de meus
pais, à Avenida 10 de Junho, 179, para expor seu pro
jeto, as dificuldades que enfrentava e pedir ajuda.

Era o começo da caminhada, que envolveu a
conscientização de inúmeros voluntários da comuni
dade, reunidos na Associação de Combate ao Cân
cer do Centro-Oeste de Minas. Pessoas físicas res
pondiam ao apelo com doações e, em um exemplo
ímpar de cooperação, a sociedade civil organizada-

Líons, Rotary, Lojas Maçônicas, OAB, entre outros
segmentos - aliou-se à classe política da região em
busca de meios para dotarmos o Hospital São João
de Deus - Fundação Geraldo Corrêa, o grande hospi
tal geral, referência de saúde em termos regionais,
das instalações e equipamentos necessários ao novo
centro médico.

Desde o início, foi notável o empenho e a dedi
cação à causa por parte do Diretor Clínico do Hospital
São João de Deus, Dr. Alair Rodrigues, e do Diretor
Administrativo, Irmão Diamantino Ferreira, da Ordem
Hospitaleira de São João de Deus.

De minha parte, convencido de ser esta uma ca
usa justa e meritória, tratei de procurar recursos junto
ao Governo Federal. De saída, destinei ao projeto
uma primeira verba de 200 mil reais, do Ministério da
Saúde, por meio da Prefeitura Municipal de Divinópo
lis, pois não era então possível o repasse direto a enti
dades privadas para fins de investimento.

No ano seguinte, alteramos a LDO para poder
contemplar, em casos excepcionais como esse, as
entidades privadas de caráter filantrópico que privile
giam o SUS em mais de 70% do seu atendimento.
Consegui, assim, repassar mais 90 mil reais, agora
em convênio com a Associação de Combate ao Cân
cer do Centro-Oeste de Minas, para mobiliário, com
putadores e equipamentos de quimioterapia, como a
capela de fluxo laminar.

O mais difícil, porém, eram os equipamentos de
radioterapia. Apelamos, com sucesso, aos políticos
que conhecem a região e têm compromissos ali. Que
ro, portanto, fazer aqui um registro especial de agra
decimento ao Senador Francelino Pereira, que desti
nou 300 mil reais de suas emendas individuais, ao
Senador Arlindo Porto, que nos destinou 120 mil rea
is, e ao Deputado Eliseu Resende, natural de Oliveira,
na região de influência do hospital, que a ele destinou
70 mil reais.

Eu mesmo repassei, então, mais 400 mil reais
de minhas verbas pessoais para equipar o nosso
Hospital do Câncer. Mas ainda faltavam 750.000
reais para atingirmos o montante necessário de
1.640.000.

O que muito nos ajudou foi a qualidade do proje
to apresentado, que atendia a todas as especifica
ções da Organização Mundial de Saúde e foi aprova
do integralmente e louvado pelo Instituto Nacional do
Câncer. O INCA sugeriu mesmo sua transformação
em um CACON - Centro de Alta Complexidade em
Oncologia, o primeiro a ser inaugurado no País dentro
dos novos parâmetros do Ministério da Saúde.
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Ocorre que, por uma feliz comunhão de objeti
vos, o Plano Nacional de Combate ao Câncer previa a
instalação de um CACON na região centro-oeste de
Minas, o que nos permitiu convencer o Ministério da
Saúde a liberar a verba complementar necessária.
Cabe aqui, também, por dever de justiça, assinalar o
papel essencial aí desempenhado pelo Dr. Sarjas Ne
gri, Secretário-Executivo do Ministério da Saúde.

A população ora atendida não precisará mais
buscar ajuda em Belo Horizonte ou no interior de São
Paulo e em outros locais, desafogando aqueles cen
tros. O hospital que estamos entregando à população
é do mais alto nível, com equipamentos importados
de última geração, os mais modernos do País.

Funcionará em um novo anexo do Hospital São
João de Deus, o que é uma vantagem, pois as cirurgi
as, serviços de CTI e serviços complementares serão
suportados pelo hospital geral, racionalizando o aten
dimento e propiciando economia de custos.

Está previsto o atendimento a todos, particula
res, planos de saúde que cobrirem esses tratamentos
e a população em geral, pelo SUS. O credenciamento
junto ao SUS encontra-se em fase final, pois só pode
ser completado após a inauguração desta quinta-fei
ra.

Um ganho adicional para o Município é a gera
ção de sessenta a oitenta empregos diretos de alta
especialização em Divinópolis, além de um grande
número de empregos indiretos. Divinópolis, que já
conta com serviços de primeiro nível em nefrologia,
hemodiálise, cardiologia, hemodinâmica e cirurgia
cardíaca, afirma-se agora, em definitivo, como uma
nova meca para os pacientes e profissionais de saú
de, o que passa a movimentar o segmento de servi
ços na área como hotéis, restaurantes, transportes e
outros.

O próximo passo, natural, é a luta por um curso
de graduação em Medicina, pois já contamos com um
curso superior de enfermagem e a infra-estrutura
hospitalar está agora se completando.

Mas isso não é tudo! Entregamos uma obra ao
Município, a todo o centro-oeste, mas desde já inicia
mos um novo desafio: a construção de um hospital de
olhos em moldes idênticos.

A catarata senil e a retinopatia diabética são as
causas mais freqüentes de cegueira, que é reversível
se houver um diagnóstico precoce e o tratamento
adequado. Este é um novo bom combate, que vale a
pena ser travado. Nesse sentido, já oficiei ao Ministé
rio da Saúde, pedindo a liberação de uma primeira
verba de 215.000 reais, para saúde ocular e preven-

ção da cegueira na região centro-oeste de Minas, em
convênio com o Hospital São João de Deus.

Com a ajuda de Deus e com a firme determina
ção até aqui demonstrada por toda comunidade de
Divinópolis, haveremos de ter êxito.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa que meu pronun
ciamento seja divulgado nos meios de comunicação
da Casa.

Obrigado.
O SR. LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Ministério da Saúde, juntamente com o Mi
nistério da Justiça, iniciou um programa nacional,
com o intuito de reduzir acidentes de trânsito, com a
participação do Departamento Nacional de Trânsito
-DENATRAN.

O programa buscará implementar medidas soci
oeducativas no Distrito Federal e em onze Estados:
Goiás; Espírito Santo; Mato Grosso; Mato Grosso do
Sul; Minas Gerais; Rio de Janeiro; Santa Catarina; Pa
raná; Rio Grande do Sul; São Paulo e Ceará. Para a
operacionalização desse programa serão destinados
cerca de R$ 15 milhões, originários do Seguro de Da
nos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres - DPVAT. É previsto no Código de
Trânsito, no art. 78, que parte da arrecadação do se
guro seja aplicada em campanhas educativas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os nú
meros apontam que só nas Capitais foram registra
dos 120.436 acidentes de trânsito, sendo que
105.036 com vítimas. Nos Estados, esse número che
gou a 397.654, com 376.589 vítimas. O Hospital Sa
rah Kubitschek concluiu, em estudos, que 75% dos
pacientes internados com traumatismo craniano e
35,4% com lesões medulares foram vítimas de aci
dentes de trâns~o. Também no Sistema Único de Sa
úde - SUS os acidentes de trânsito são responsáveis
pelo maior número de internações. Anualmente são
gastos R$ 351 milhões em internações no SUS, em
conseqüência de causas externas - homicídios, sui
cídios, afogamentos e outros tipos de violência. Des
se valor, cerca de 30% são gastos com assistência
médica às vítimas de trânsito, significando um mon
tante de R$ 105 milhões ao ano.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com as
ações socioeducativas desse plano do Governo Fe·
deral, os acidentes poderão ser evitados e muitas vi
das poupadas de seqüelas. Conseqüentemente, um
resultado positivo para o SUS, que irá economizar va
lor significativo, podendo aplicá-lo em outras formas
de atendimento à população, tendo em vista que as
necessidades são muitas. Para o sucesso do progra-
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ma, o Ministério da Saúde utilizará várias estratégias,
dentre estas: mobilização das secretarias municipais
e estaduais, a fim de capacitar os profissionais de sa
úde, dando prioridade aos que atuam nos serviços de
emergência, com o objetivo de melhorar a qualidade
das informações sobre vítimas de trânsito. Todos os
Municípios que receberam esse programa - cerca de
184 em todo o País - terão seus profissionais capaci
tados para atuar com eficiência e competência.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse fato
de grande relevância para toda a sociedade brasilei
ra, ainda que neste primeiro momento atinja somente
doze Estados, alcançando uma média de 50 milhões
de pessoas, e seja pouco veiculado pela mídia, de
monstra a preocupação e a determinação do Gover
no Federal, por meio dos Ministérios da Saúde e da
Justiça, em reduzir a mortalidade por acidentes de
trânsito, envolvendo toda a sociedade organizada na
disseminação das informações. Ressaltamos tam
bém a importância da participação do DENATRAN,
que terá a responsabilidade do trabalho corpo a corpo
com os motoristas de trânsito para conscientizá-los
do respeito à vida humana. Afinal, se todos os atores
envolvidos fizerem sua parte, teremos o sucesso do
plano com paz no trânsito.

Sr. Presidente, rogo a V.Exa determinar a divul
gação deste pronunciamento em A Voz do Brasil e
no Jornal da Câmara. Muito obrigado.

O SR. ARY KARA (PTB - SP Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
lNPE é um dos principais órgãos voltados para o de
senvolvimento brasileiro no segmento espacial, além
de contribuir de maneira significativa para o aumento
do conhecimento científico, promovendo a difusão
das técnicas advindas do setor espacial, para propor
cionar uma maior autonomia ao nosso País em áreas
estratégicas e a capacitação do setor produtivo.

Subordinado ao Ministério da Ciência e Tecno
logia, o INPE tem como finalidade básica os estudos,
as pesquisas científicas, o desenvolvimento tecnoló
gico e a capacitação de profissionais em diversas áre
as, dentre as quais se destacam a ciência espacial e
da atmosfera, a observação da Terra, a meteorologia
e climatologia, a engenharia e a tecnologia espacial.

Dentro desse escopo, o INPE mantém coopera
ção com diversas entidades do País e do exterior,
como a NASA - Administração Nacional de Aeronáu
tica e Espaço, dos Estados Unidos, a Agência Espaci
al Européia, o Centro Espacial da China, a Comissão
Nacional das Atividades Espaciais da Argentina. Vári
os dos principais projetos do Programa Espacial Bra-

sileiro são coordenados pelo Instituto, principalmente
aqueles destinados à construção de satélites, de ob
tenção de informações ambientais e pesquisas cientí
ficas voltadas para os estudos de fenômenos terres
tres e espaciais.

Para desenvolver tais atividades com compe
tência e criatividade graças ao talento e inteligência
de seus técnicos, pesquisadores, diretores e funcio
nários, o INPE encontra-se sediado no Município de
São José dos Campos, núcleo de excelência e de alta
tecnologia de nosso País, além de contar com instala
ções em Cachoeira Paulista - São Paulo; Fortaleza 
Ceará; Cuiabá - Mato Grosso; Brasília, Atibaia - São
Paulo, onde funciona seu rádio-observatório, junto à
Universidade Estadual do Maranhão e Universidade
Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e junto
ao Centro de Radioastronomia e Astrofísica Macken
zie de São Paulo.

As atividades espaciais do Brasil são orientadas
e conduzidas pelas diretrizes estabelecidas pela Polí
tica Nacional de Desenvolvimento das Atividades
Espaciais. A Agência Espacial Brasileira, criada pela
Lei n° 8.854, de 10 de fevereiro de 1994, é o órgão
responsável pela elaboração e atualização destas ati
vidades previstas no Programa Nacional de Ativida
des Espaciais, cujo objetivo geral é promover a capa
cidade do País para utilizar os recursos e técnicas es
paciais na solução de problemas nacionais e em be
nefício da sociedade brasileira.

Para o acesso ao espaço, desde os anos 70, o
INPE vem utilizando foguetes de sondagem e balões
estratosféricos para realizar experimentos na área de
ciência espacial e atmosférica. Esses equipamentos
são necessários para atingir determinadas altitudes,
dependendo do experimento, e coletar os dados de
interesse. Em maio de 1998, em cooperação com a
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o fo
guete Sonda 111 foi lançado do Centro de Lançamento
da Barreira do Inferno, em Natal. A carga levada foi
formada por fotômetros, sensores de plasma e outros
mecanismos voltados para o estudo da ionosfera,
uma das mais altas camadas da atmosfera terrestre.

O INPE investiu seriamente na produção dos
primeiros satélites nacionais, que mostraram sua alta
qualidade e desempenho, nos anos de 1998/1999. O
foguete Pegasus, lançado em outubro de 1998 do
Cabo Canaveral, Estados Unidos, colocou em órbita
o segundo exemplar brasileiro do satélite de coletas
de dados, o SCD-2. Todos os equipamentos a bordo
do SCD-2 apresentaram desempenho muito bom, o
que determina um alto grau de maturidade dos forne
cedores.
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A rede de alimentação de dados desses satéli
tes ganhou uma significativa melhoria. No período en
tre 1998/1999, foram instaladas ao todo 108 novas
plataformas de coleta de dados, totalizando 350, que
emitem várias vezes por dia dados ambientais aos
satélites e desses ao Centro de Missão, em Cachoei
ra Paulista, para envio aos usuários.

O Projeto Satélites de Aplicações Científicas 
SACI contemplou a produção de dois microssatélites,
desenvolvidos em 1998 e lançados em 1999. O Brasil
tem efetivado parcerias estratégicas dentro da corrida
espacial, o que lhe tem garantido inúmeras vantagens
nos setores tecnológico e científico, como o acordo
de cooperação para o desenvolvimento de dois satéli
tes de sensoriamento remoto, com o Governo chinês.
O primeiro satélite desta série, o CBERS-1 , está no
espaço desde 14 de outubro de 1999, lançado com
grande sucesso da base de Taiwan. O segundo mo
delo entrará em órbita ainda no final deste ano de
2001. E em 2002, outro produto das parcerias espaci
ais será colocado no espaço, um microssatélite cientí
fico franco-brasileiro.

O monitoramento do território brasileiro, especi
almente a Amazônia, o apoio à preservação ambien
tai, notadamente no Vale do Paraíba, onde estão situ
ados os mais importantes núcleos do INPE, coleta de
dados, como recepção e transmissão de informações
ambientais, de extrema utilidade na elaboração das
previsões do tempo e do clima e no aprofundamento
do conhecimento sobre as características naturais
peculiares das regiões brasileiras, o acompanhamen
to de queimadas na região amazônica ou dos fenô
menos EI Nino e La Nina, o monitoramento climático
para o Nordeste e total apoio aos Centros Estaduais
de Meteorologia, programas para melhor conheci
mento do Oceano Atlãntico e a costa brasileira, a ob
servação do universo, estudos objetivando contribuir
para a qualidade de nossa indLlstria são exemplos do
enorme leque de serviços prestados pelo INPE.

Toda esta gama impressionante de atividades
forma o perfil de atuação do INPE, Sras. e Srs. Depu
tados. O Instituto atua ainda na formação de pessoal
qualificado, na busca pela qualidade em seus servi
ços e na valorização do aspecto humano, investindo
em seus próprios funcionários, mantendo programas
de qualificação de pessoal que abrangem os diversos
níveis de ensino até a pós-graduação. Criado em
1968, o Setor de Pós-Graduação alimenta a deman
da do País para a formação de pessoal qualificado.
Até 1999, o setor já tinha formado 1.012 mestres e
137 doutores.

No dia 29 de outubro último, tomou posse o
novo Diretor do INPE, Dr. Luiz Carlos Moura Miranda,
pesquisador dos mais conceituados, em cerimônia
bastante concorrida, que contou com um grande nú
mero de autoridades de todo o País, entre as quais o
Ministro da Ciência e Tecnologia, Ronaldo Mota Sar
denberg, que deu posse ao novo Diretor.

O pesquisador Luiz Carlos Moura Miranda, for
mado em Física pela Universidade Federal do Ceará
em 1966, é doutor pela Universidade de Oxford e vi
nha atuando como professor titular visitante na Uni
versidade Estadual de Maringá, no Paraná. Ele traba
lhou em diversas instituições brasileiras e estrangei
ras, entre elas a Universidade Federal de Pernambu
co, Universidade de Brasília, Universidade de Campi
nas - UNICAMP, no Centro Técnico Aeroespacial 
CTA, no próprio INPE, além das Universidades do Ari
zona, nos Estados Unidos, e de Concepción, no Chile.
Luiz Carlos Moura Miranda substituiu o ex-Diretor do
Instituto, Dr. Márcio Nogueira Barbosa, que deixou o
cargo em fevereiro deste ano para atuar como Dire
tor-Adjunto da UNESCO, em Paris. No período de va
cância do cargo, atuou como Diretor interino o pesqui
sador Volker Kirchhoff.

O Dr. Márcio Barbosa, pessoa inteligente, alta
mente competente, realizou um notável trabalho no
INPE, em São José dos Campos, e sua passagem
pelo Instituto jamais será olvidada, mercê de seu ta
lento, dedicação e simpatia. Sua ascensão a um im
portante cargo na UNESCO, em Paris, é o coroamen
to de uma carreira dedicada ao desenvolvimento tec
nológico brasileiro. O Ministro Ronaldo Sardenberg
fez justiça ao Dr. Márcio Barbosa, exaltando suas
qualidades durante discurso de posse do novo diretor
do Instituto, afirmando que "sua competência de ges
tão e experiência são amplamente reconhecidas e
confirmadas em mais de uma década em que esteve
à frente do INPE".

Na concorrida cerimônia de posse do novo Dire
tor do INPE, com a presença de autoridades civis, mi
litares e eclesiásticas de todo o País, estiveram na
composição da mesa principal o Ministro da Ciência e
Tecnologia. Embaixador Ronaldo Mota Sardenberg; o
Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
empossado naquele ato, Sr. Luiz Carlos Moura Miran
da; o Secretário-Executivo do Ministério da Ciência e
Tecnologia. Dr. Carlos Américo Pacheco; o Secretário
da Fazenda da Prefeitura de São José dos Campos,
José Liberato Júnior, que representou o Prefeito Ema
nuel Fernandes; o Diretor do Centro Técnico Aeroes
pacial, major-brigadeiro-do-ar Tiago da Silva Ribeiro,
que representou o Diretor do Departamento de Pes-
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quisa e Desenvolvimento, Brigadeiro Reginaldo dos
Santos; o Presidente da Agência Espacial Brasileira,
Dr. Múcio Roberto Dias; o Secretário-Adjunto Prof.
Eloi Garcia, que esteve representando o Dr. João
Evangelista Steiner, Secretário de Coordenação das
Unidades de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tec
nologia; o Secretário de Política e Programas de
Ciência e Tecnologia, Dr. Luiz Gylvan Meira Filho; e o
Diretor interino do INPE - Dr. Volker Kirchhoff.

Em seu discurso, o Ministro da Ciência e Tecno
logia lembrou:

Desde a década de sessenta o INPE
cumpre com exação suas finalidades e
presta contribuições fundamentais ao avan
ço das ciências espaciais e ao desenvolvi
mento de tecnologias de ponta. Os esforços
realizados no passado nos credenciam para
o futuro. São já numerosos os exemplos de
êxito, em termos de abertura de caminhos e
aproveitamento de oportunidades. O INPE,
como uma de nossas principais instituições
de pesquisa, honra o nosso Ministério por
seu trabalho de realizações: o nível de ex
celência alcançado; o escopo nacional e o
impacto regional e local de suas iniciativas;
a eficiência reconhecida dentro e fora do
País; a responsabilidade por conquistas tec
nológicas de caráter estratégicos para o de
senvolvimento sustentado do País.

O INPE, Sr. Presidente, que hoje conta com mil
funcionários, 50% a menos do que em 1991, um orça
mento para 2002 da ordem de R$ 200 milhões, ápe
nas 5,82% superior ao orçamento deste ano, sofreu
uma série de problemas nos últimos anos, com a per
da de pesquisadores e quadros de vital importância
para o desenvolvimento de seus projetos e progra
mas. Nós, que temos acompanhado de perto toda
essa questão, procurando encontrar soluções ade
quadas para o Instituto em prol da continuidade da ex
celência de seus trabalhos, ficamos felizes ao ouvir
do Ministro Sardenberg que "o INPE poderá, em bre
ve, ter um reforço em seus quadros funcionais". Já foi,
inclusive, autorizado o oferecimento de 26 vagas no
vas por meio de concurso.

O Ministro também destacou a capacidade do
novo Diretor do Instituto:

Sua experiência profissional levou-o a
ocupar numerosas posições em universida
des nacionais e estrangeiras. O Dr. Manuel
é membro iminente da comunidade científi
ca e entre suas atividades profissionais atu
ais, apenas registrem-se a de Vice-Presi-

dente da Comissão Brasileira para o Progra
ma O Homem e a Biosfera da UNESCO, e a
de professor titular visitante da Universidade
Estadual de Maringá. Seu currículo explicita
uma vasta produção intelectual, com mais
de duzentos e cinqüenta artigos publicados
em periódicos especializados no Brasil e no
ex1erior. Agradeço vivamente, pois, ao Dr.
Luiz Carlos Moura Miranda por ter aceito
meu convite para liderar o INPE e seu extra
ordinário quadro de profissionais.

Juntamo-nos ao Ministro Ronaldo Sardenberg
em suas carinhosas manifestações de apreço, cum
primentando o Dr. Luiz Carlos Moura Miranda e dese
jando a ele muito sucesso na condução dos destinos
do INPE, estendendo nossas congratulações a toda
sua equipe de diretores, professores, pesquisadores,
técnicos e funcionários, elevando cada vez mais a
qualidade dos programas e projetos do Instituto Naci
onal de Pesquisas Espaciais, um orgulho de toda a
Nação brasileira.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. É
com imensa satisfação e alegria que registramos nes
te momento, da tribuna da Câmara Federal, que neste
dia 5 de dezembro aniversaria nossa querida cidade
de Taubaté, uma das mais prósperas e progressistas
do interior paulista. Taubaté, que esteve sempre na di
anteira dos grandes acontecimentos nacíonais, gra
ças ao descortino e ao amor cívico de seus filhos, que
inscreveram com páginas de ouro seus nomes nos
mais relevantes capítulos da história brasileira, para
orgulho de todos nós.

Poucas cidades brasileiras tiveram tão impor
tante atuação nos acontecimentos históricos nacio
nais quanto Taubaté, desde o período dos ciclos do
ouro e da cana-de-açúcar, fundando cidades, fundin
do ouro, até chegarmos ao momento presente, em
que se destaca pelo seu parque industrial dos mais
importantes do MERCOSUL e sua universidade, a
Universidade de Taubaté -UNITAU, uma autarquia
municipal modelar, com cerca de 15 mil alunos e de
zenas de cursos, de altíssimo nível e reconhecimento
nos mais renomados centros acadêmicos. A UNITAU
bem demonstra a capacidade de seus idealizadores,
professores, diretores e funcionários, constituindo-se
num centro de saber e de formação de profissionais
dos mais capacitados, que hoje prestam seus servi
ços nas mais variadas atividades e nos mais diversos
rincões deste nosso País.

Fundada por Jacques Félix em 5 de dezembro
de 1645, Taubaté foi o primeiro núcleo oficialmente
formado no Vale do Paraíba, como ponto de partida
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para o povoamento de toda a região. Por provisão da
quele data, tornou-se vila, com o nome de São Fran
cisco das Chagas. A cidade nasceu de forma planeja
da, contando, desde seus primórdios, com ruas traça
das, igreja matriz, câmara e cadeia pública, além de
moinhos e engenhos.

Em 1842, Taubaté teve importante atuação nas
Revoltas Liberais, de que resultou a vinda do então
Barão de Caxias à cidade, na sua campanha de paci
ficação. Naquele mesmo ano, a 5 de fevereiro, tor
nou-se cidade, sendo a primeira vila do Vale do Paraí
ba a conquistar tal condição.

Ainda no século XIX, destacou-se como impor
tante centro produtor de café, contando com 86 fa
zendas produtoras no Município. Essa posição de
vanguarda levou os Presidentes das três maiores
Províncias brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro e Mi
nas Gerais, a se reunirem na cidade, quando foi assi
nado o célebre Convênio de Taubaté, considerado um
dos mais importantes tratados econômicos da histó
ria de nosso País.

Ocorreu, Sr. Presidente, que Taubaté era o Mu
nicípio que mais produzia café em todo o Vale do Pa
raíba e, conseqüentemente, em nosso País, tendo
com isso a honra de sediar, em 26 de fevereiro de
1906 , o Convênio do Café ou Convênio de Taubaté,
que reuniu os representantes dos Governos de São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os três maiores
produtores do País, para a regulamentação da produ
ção e comércio do café.

Outra página em que se destaca o pioneirismo
dos taubateanos define bem o caráter altruísta de seu
povo: antecipando-se em mais de dois meses à Lei Áu
rea, a Câmara de Taubaté concedeu a liberdade aos
seus escravos, no dia 4 de março de 1888, sendo uma
das poucas cidades brasileiras a fazer tal concessão.

Já o pioneirismo industrial no Vale do Paraíba é
outro marco da cidade, remontando-se ao final do sé
culQJ(IX, mais exatamente ao ano de 1891, com a fun
dação da Companhia Taubaté Industrial- a CTI, pelo
empresário Félix Guisard, um homem de enorme vi
são empresarial. A CTI foi uma indústria modelo, im
plantando, pioneiramente em nosso País, conquistas
sociais e trabalhistas que somente muitos anos depois
contemplariam a classe trabalhadora brasileira, com o
advento da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.
A fábrica, infelizmente hoje extinta, concedia aos seus
empregados planos de saúde, seguro de vida em gru
po, cestas básicas, colônia de férias, clube social e es
portivo, um grande centro de compras, onde se encon
trava de tudo - alimentos e roupas -, construção de vi
las com casas próprias para seus trabalhadores. A CTI

tinha sua própria usina de energia elétrica, chegando a
vender o excedente para cidades vizinhas, como Uba
tuba. Até mesmo um jornal local era editado pela em
presa, por meio do qual foram revelados grandes no
mes do jornalismo taubateano.

O dia 5 de fevereiro representa uma outra data
importante para a história do Município. Nesse dia, no
ano de 1842, por lei promulgada pelo Governador da
então Província de São Paulo, José da Costa Carva
lho, Barão, depois Visconde e Marquês de Monte Ale
gre, a Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté
foi elevada à categoria de cidade, tendo seu nome
simplificado para Taubaté. Foi a primeira, em todo o
Vale do Paraíba, a conquistar a posição de cidade, a
exemplo do ocorrido 197 anos antes, a 5 de dezem
bro de 1645, quando o povoado recém-fundado por
Jacques Félix foi elevado à condição de vila.

É com muito orgulho e satisfação que temos
toda uma vida pública de trabalho e dedicação a Tau
baté e à sua população, desde nosso mandato de Ve
reador, passando por dois mandatos de Deputado
Estadual e agora no terceiro mandato de Deputado
Federal. Em Taubaté formei-me advogado e constituí
minha família, casando-me com uma taubateana,
Maria de Fátima, e tendo dois filhos igualmente tau
bateanos: Julieta e Ary.

Nosso trabalho por Taubaté remonta ao final
dos anos 60, começo da década de 70. Como Verea
dor e líder do Prefeito da época, Guido Miné, partici
pei ativamente do início da industrialização do nosso
Município, conseguindo trazer indústrias importantes,
como Volkswagen, Daruma, Daido, Araya, Nortres,
Tendo, que empregam milhares de trabalhadores.

Em nosso primeiro mandato de Deputado, con
seguimos a implantação da Caixa municipal da cidade,
anexa à Caixa Econômica Estadual, o que possibilitou
que a administração municipal de então realizasse a
pavimentação de um grande número de ruas, por meio
de um programa de financiamento popular. Outra con
quista nossa foi a preservação e doação, pelo Estado,
do Prédio do Relógio da CTI à Prefeitura local e do
campo do CTI para a UNITAU. Conseguimos, ainda, a
doação do prédio da antiga Pantex à Prefeitura, que ali
implantou uma fábrica de blocos e materiais para pavi
mentação, bem como a construção do novo fórum, lo
calizado no Jardim Maria Augusta, a destinação de
verbas de custeio e equipamentos médico-hospitala
res para os hospitais de Taubaté, além de verbas para
a construção do HEMONÚCLEO, anexo ao hospi
tal-escola, importante para o exame e tratamento de
sangue.
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Taubaté vivia com enorme déficit habitacional,
ficando duas décadas sem receber qualquer investi
mento no setor de construção civil para benefício das
camadas mais carentes. Conseguimos a construção
de mais de 1.500 casas populares, dos Conjuntos
Guido Miné e Cecap 111. Outro sério problema era a
questão da segurança pública. Graças ao nosso tra
balho, houve a construção das Delegacias de Polícia
do Parque Três Marias, Estiva e Ouiririm, a instalação
da Delegacia Regional da Polícia Civil e implantação
de Delegacias Especiais, como a de Defesa da Mu
lher, dos Idosos e de investigações gerais e combate
ao tráfico de drogas.

A cidade ganhou inúmeras viaturas policiais
para a Policia Militar e a Polícia Civil, além de armas e
equipamentos. Conseguimos aumentar significativa
mente os efetivos da Polícia Militar, da Policia Femini
na, a regionalização de concursos para a Polícia Civil
e a transferência de guardas de presídio que trabalha
vam fora para os estabelecimentos do complexo peni
tenciário local.

Sempre priorizamos a educação em nosso tra
balho. Assim, conseguimos a implantação do 2° grau
e do Magistério em várias escolas locais, bem como a
reforma de todas as escolas estaduais. Fruto desse
nosso trabalho foi a construção de novas escolas nos
Bairros de Santa Tereza, Parque São Luiz, Parque
Paduan, Vila São José, Barreiro, Cecap, Parque Uru
pês.

As estradas taubateanas receberam benfeitori
as como nunca. Podemos destacar obras nas rodovi
as Taubaté-Campos do Jordão, Taubaté-Ubatuba,
Taubaté-Tremembé, Taubaté-Pinda, Taubaté-Re
denção. Graças às nossas reivindicações, foram pavi
mentadas estradas e vicinais taubateanas, como a
estrada da Caieiras, a ligação de Ouiririm com a rodo
via Taubaté-Campos do Jordão e o acesso à escola
da APAE.

A grande obra ganha por Taubaté nos últimos
anos, sem dúvida, é a Rodovia Carvalho Pinto, a mais
moderna auto-estrada do Brasil, que liga São Paulo, a
partir da Rodovia Ayrton Senna, ao Município de Tau
baté. A população taubateana e de todo o Vale do Pa
raíba, para nossa satisfação, reconhece que esta é,
sem dúvida, uma conquista da região, graças ao nos
so trabalho, nós que tanto lutamos por ela e prosse
guimos com essa luta, visando ao seu prolongamento
de Taubaté até a cidade de Ouefuz, próxima à divisa
com o Estado do Rio de Janeiro. Da mesma forma
que defendemos ainda a privatização da Via Dutra e
conseguimos a melhoria desta importante rodovia,
principalmente no trecho da região vale-paraibana,

defendemos também o aumento da segurança dos
transeuntes e moradores de bairros próximos à estra
da, com a construção de várias passarelas sobre a
rodovia.

Hoje, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Ta
ubaté tem quase 100% da população atendida com
água tratada e mais de 90% de casas atendidas com
redes de esgoto, índices considerados de Primeiro
Mundo. Lutamos - e muito - pela melhoria de nosso
saneamento básico, como ampliação das redes de
esgoto e canalização de córregos, como o do Ana
Rosa, e a despoluição do Rio Paraíba. Não é por aca
so que hoje Taubaté ostenta altos índices de qualida
de de vida, como atestam pesquisas realizadas por
importantes instituições, como a própria ONU.

Lembramos de alguns problemas prosaicos de
nossa cidade, mas que afetavam segmentos impor
tantes da população, como bairros que não eram con
templados com o trabalho de carteiros. Nós nos reuni
mos com a comunidade e com diretores da Empresa
Brasileíra de Correios e Telégrafos e conseguimos
também solucionar esse problema da falta de correio
em bairros locais, como o Residencial Santo Antônio,
Cecap 111 e Chácara Silvestre.

Conseguimos a destinação de recursos finance
iros para dezenas de entidades assistenciais, bem
como a liberação de verbas para a realização da co
bertura do Mercado Municipal de Taubaté. A popula
ção toda lembra-se desse importante momento,
quando trouxemos o então Governador do Estado à
nossa cidade e o ato liberatório das verbas deu-se na
quele loca', ao lado dos feirantes.

Também graças à nossa atuação, a cidade con
quistou uma Regional do INSS, descentralizando-se
os serviços previdenciários, beneficiando principal
mente os aposentados. Essa Regional atende a se
gurados e pensionistas de toda a região que vai de
Taubaté até as cidades do chamado Vale Histórico.

Isso é um pouco do nosso trabalho perseveran
te e cotidiano em benefício de Taubaté, além de per
corrermos semanalmente Ministérios e órgãos gover
namentais, em Brasília e em São Paulo, acompa
nhando nossas lideranças em suas reivindicações.

Temos repetido que somos municipalista con
victo, sempre norteando nosso trabalho em prol de
nossas cidades. Afinal, é nas cidades que vivem e
convivem todas as pessoas. É nelas que a população
planta seus sonhos e constrói suas famílias. Ali estão
enraizadas suas tradições familiares, históricas e
sentimentais.

Reafirmamos nesta oportunidade, ao cumpri
mentarmos nossa querida cidade de Taubaté pelo
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transcurso de seu 3560 aniversário, nossa disposição
de continuarmos trabalhando por esse Município
onde vivemos e temos contato quase que diário com
seus moradores. Vamos prosseguir com este traba
lho, sempre tendo como desiderato o desenvolvimen
to de Taubaté e a melhoria cada vez maior da qualida
de de vida de nossa gente.

Vamos prosseguir também na luta em prol de
obras regionais, que igualmente beneficiariam as po
pulações de Taubaté e de todas as demais cidades do
Vale do Paraíba, a região da Mantiqueira e o litoral
norte. Fazem parte deste nosso plano de reivindica
ções a construção de uma nova rodovia ligando o
Vale ao litoral norte, vital para o transporte de passa·
geiros, para incremento do turismo e o desenvolvi
mento das exportações de nossas indústrias por
meio do Porto de São Sebastião; a construção de um
hospital regional, onde a população tenha assistência
médico-hospitalar gratuita de qualidade; a implanta
ção de uma universidade pública, que possa oferecer
ensino superior gratuito e formação profissional quali
ficada aos nossos jov,ens.

Do mesmo modo que já tivemos oportunidade
de conseguir a realização de diversas obras regiona
is, que beneficiam toda nossa região, como melhori
as, reformas e manutenção das Rodovias Oswaldo
Cruz, que liga Taubaté-Ubatuba; Tamoyos - entre
São José dos Campos e Caraguataluba; Guaratin
guetá-Cunha; Bananal-Silveiras, Queluz, consegui
mos a construção das Rodovias Hamilton Vieira Men
des (Dutra-Cruzeiro) e Dutra-Silveiras e de pontes
sobre o Rio Paraíba nas cidades de Caçapava, Tre
membé e Potim. Defendemos a concessão da Via Du
tra, que trouxe importantes melhoramentos à estrada,
assim como a construção de equipamentos de segu
rança, como as passarelas em locais estratégicos,

A estadualização da FAENQUIL - Faculdade de
Engenharia Química de Lorena, bem como a criação
do 20 grau profissionalizante e do curso de pós-gradu
ação nesse importante estabelecimento, evidencia
nossa preocupação com a educação. Outra conquista
das mais importantes para as cidades da região cor
tadas pela Via Dutra é a destinação às mesmas do
ISS dos pedágios, uma receita que vem ajudando na
realização de muitas obras e serviços em prol das
suas populações.

Isto é um pouco de nosso trabalho em prol da
nossa querida cidade de Taubaté e região, por meio
de obras e outros benefícios que revertem em melho
ria da qualidade de vida do povo taubateano, que me
rece todo nosso respeito e dedicação.

Parabéns, Taubaté, pelo transcurso de seu 3560

aniversário, neste dia 5 de dezembro. Nossas mais
efusivas congratulações a Taubaté e a seus habitan
tes, pela justa comemoração de data tão importante.

O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoS - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna hoje para anunciar o sur
gimento, em Goiás, do Movimento em Defesa do Rio
Araguaia.

Na verdade, esse movimento surge, Sr. Presi
dente, a partir de análise profunda do processo de de
gradação ambiental a que vem sendo submetido o
Rio Araguaia. O processo de exploração econômica
do Vale do Araguaia tem trazido graves conseqüênci
as em termos de desmatamento, assoreamento do
rio e prejuízo para as nascentes, gerando amplo pro
cesso de degradação ambiental.

Nesses termos, essa situação exigiria, por exce
lência, um movimento em defesa do Rio Araguaia. No
entanto, colocou-se como prioridade a construção da
chamada Hidrovia Araguaia-Tocantins. Sou favorável
não apenas à construção da hidrovia, como também
à construção das ferrovias como alternativa de trans
porte para este País.

Estou certo de que houve erros continuados dos
Governos Federais, que praticamente "absolutiliza
ram" o transporte rodoviário. O fato é que a proposta
de construção da Hidrovia Araguaia-Tocantins traz
sérias conseqüências para o Rio Araguaia. Pelo
EINRIMA, chegou-se, em primeiro plano, à conclu
são de que seria necessário proceder à dragagem de
mais de 1 milhão de metros cúbicos de areia e terra.
Num segundo estudo, concluiu-se que seria necessá
ria a dragagem de 4 milhões e 600 mil metros cúbi
cos, embora alguns estudiosos falem em 7 milhões,
ou mais, de metros cúbicos." Como vemos, trata-se de
um saco sem fundo.

Além da dragagem, será necessário fazer a cha
mada derrocagem. O Rio Araguaia tem características
próprias: é um rio de águas pouco profundas, de águas
lentas, diferentemente dos rios amazônicos. Dessa for
ma, a hidrovia criará graves prejuízos não apenas para
a preservação do meio ambiente, daquilo que ainda
resta de biodiversidade do cerrado, mas também para
o ecoturismo, gerando conseqüências graves, do pon
to de vista cultural. Na realidade, a sua criação não se
justifica, uma vez que há um meio de transporte alter
nativo, qual seja a Ferrovia Norte-Sul.

Na realidade, essa hidrovia é um saco sem fun
do. Estudos sérios levaram-me a apresentar projeto
de lei que proíbe a realização dessas obras. Os estu
dos foram fruto de debates realizados com a Universi-
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dade Católica de Goiás, com o Instituto de Trópicos
Subúmidos, com a Universidade Federal de Goiás,
com o Instituto Socioambiental, bem como com o
CEBRAC e inúmeras outras entidades.

Como resultado, um conjunto de entidades assi
nou manifesto que cria o Movimento em Defesa do
Rio Araguaia. E quando o Governador do Estado
apôs sua assinatura nesse manifesto, apoiando o Mo
vimento em Defesa do Rio Araguaia e também o pro
jeto de minha autoria, expressou o sentimento do
povo goiano, que se posiciona em defesa do Rio Ara
guaia.

Tive oportunidade de entrar em contato com o
Ministro do Meio Ambiente, e este declarou que só
dará autorização para construção da hidrovia com
base em estudos realizados pelo Governo de Goiás.
A agência ambiental do nosso Estado solicitou estudo
à Universidade Federal de Goiás. Por meio de equipe
extremamente séria, chefiada pelo Prof. Latrubesi,
aquela universidade concluiu que graves prejuízos
serão acarretados ao meio ambiente no Estado.

Sr. Presidente, o Rio Araguaia é a praia dos goi
anos, é sua alternativa de lazer e de turismo ecológi
co. Do ponto de vista econômico, existe a Ferrovia
Norte-Sul. Não há razão para agredir o meio ambien
te, criar problemas ambientais, econômicos e cultura
is se temos outra alternativa de transporte.

O Governador Marconi Perillo assinou o Mani
festo em Defesa do Rio Araguaia, assim como o Pre
feito de Goiânia, Pedro Wilson. No dia em que tivemos
a audiência com o Governador, mais de trinta entida
des da sociedade civil estavam presentes.

O Simpósio Ambientalista do Cerrado, que teve
a participação de mais de trezentas pessoas de inú
meras entidades, também se posicionou contraria
mente à hidrovia que se pretende construir.

Planejamos realizar amplo debate sobre a
questão na Câmara do Deputados e em Goiás. Aliás,
debates já estão sendo travados. O problema é que
empreiteiras e grandes grupos econômicos querem
se locupletar de um saco sem fundo. O processo de
retirada permanente de água do Rio Araguaia implica
conseqüências extremamente graves para o meio
ambiente.

Por isso, o Movimento em Defesa do Rio Ara
guaia surge com força e se tornará instrumento im
portante para aprovação nesta Casa do projeto que
trata da preservação daquele rio.

O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa a
palavra.

O SR. ARY KARA (PTB - SP. Peja ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, anuncio a pre
sença em plenário do ex-Deputado, ex-Prefeito e
ex-Governador de São Paulo, Sr. Paulo Maluf.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Esta Presi
dência saúda o ex-Deputado e grande Líder do PPB,
Sr. Paulo Maluf.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Eurípedes Miranda.

O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDl 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, nesta oportunidade, quero re
portar-me mais uma vez à posição do PDT em rela
ção às matérias de grande relevância que estão sen
do apreciadas pela Câmara dos Deputados, particu
larmente a imunidade parlamentar.

Oesejo também fazer referência a alguns pontos
debatidos pelos Parlamentares do PDl e a Assesso
ria Técnica de nossa Liderança, que sempre foram
questionados pela sociedade brasileira.

O tema tratado pela PEC em questão - a imuni
dade parlamentar - tem suscitado, ao longo dos anos
recentes, inflamados debates entre aqueles que
vêem no instituto intolerável estímulo à impunidade
de quem que usa o mandato parlamentar como me
canismo eficaz de acobertamento de ilícitos comuns
cometidos antes mesmo do exercício do mandato e
aqueles que, nesse instituto, vêem um dos principais
sustentáculos do Estado democrático de Direito, na
medida em que preserva a autonomia e independên
cia do Poder Legislativo em face das ingerências in
devidas de outros Poderes.

Lembremo-nos de que a imunidade parlamentar
como corolário da defesa da livre existência e inde
pendência do Parlamento tem no sistema constitucio
nal inglês sua origem por meio da proclamação dos
princípios freedom of speach (liberdade de discur
so) e freedom from arrest (imunidade à prisão arbi
trária), no BiII of Rights de 1688.

As imunidades parlamentares foram inscritas no
texto constitucional norte-americano na Carta de
1787. A Revolução Francesa de 1789 reservou papel
de destaque a essa forma de proteção da indepen
dência do Parlamento. Atualmente, quase todas as
constituições prevêem garantias para o livre exercício
dos mandatos parlamentares.

No Brasil, a imunidade parlamentar fez morada
no texto constitucional desde a Constituição Imperial
de 1824.
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o instituto foi mantido em todas as Cartas Cons
titucionais, tendo seu alcance sido mitigado nas Car
tas de 1934, de 1937, de 1967 (quando foi introduzida
a concessão tácita de licença por decurso de prazo) e
de 1969 (que excepcionava os crimes contra a Segu
rança Nacional).

A evolução do instituto ao longo dos séculos no
Brasil impõe, neste momento, mais efetivo corte de
análise, para que se proceda a necessária distinção
entre o conceito de imunidade material- regra clássi
ca do constitucionalismo mundial que propugna pela
inviolabilidade dos Parlamentares por suas palavras,
opiniões e votos - e de imunidade processual, que re
laciona à impossibilidade de o Parlamentar ser pro
cessado por delitos alheios à sua atuação parlamen
tar, salvo em caso de autorização formal da Casa a
que pertença.

No momento atual, a sociedade brasileira está a
exigir modificação das regras da imunidade processu
al, que se encontram disciplinadas nos §§ 10, 20 e 30
do art. 53 da Constituição Federal.

Não se admite mais que o mandato seja utiliza
do para acobertar ilicitos comuns praticados antes ou
durante o mandato.

Nesse sentido, pretende-se suprimir do texto
constitucional a necessidade de autorização da Casa
Legislativa a que pertence o Parlamentar para que ele
seja processado criminalmente por delito estranho ao
exercício do mandato.

Altera-se o caput do art. 53 da Constituição Fe
deral para tornar expressa que a inviolabilidade mate
rial é de natureza civil e penal. De outro lado, para im
pedir interpretações distorcidas quanto ao âmbito de
abrangência, prevê-se que a inviolabilidade refere-se
às opiniões, palavras e votos proferidos no exercício
do mandato e em função dele.

A Liderança do PDT entende que há de se lou
var a fórmula intermediária obtida com a presente
proposta, especialmente a do § 30 do art. 53 da Cons
tituição Federal que, se de um lado, impede a atuação
corporativa das Casas do Congresso Nacional- prin
cipal crítica de diversos setores da sociedade - na
medida em que a redação atual condiciona a instau
ração do processo criminal à autorização prévia da
Casa respectiva, de outro, não elimina a possibilidade
de intervenção do Parlamento para sustar processo
criminal instaurado com a clara e inafastável intenção
de perseguir politicamente o Parlamentar e constran
gê-lo no exercício de seu mandato, por crime ocorrido
após a diplomação.

Esses são os pontos que foram alvo de discus
sões na Liderança do meu partido e que eu gostaria

de registrar nesta oportunidade, quando deverá acon
tecer a segunda votação dessa PEC, tão relevante
para a transparência da conduta parlamentar.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho à tribuna falar sobre o Programa Bol
sa Primeiro Emprego, que está sendo implementado
no meu Estado, o Acre.

O Governo começa neste mês a pagar 90 reais
por mês a estudantes carentes. Um grupo de 450 es
tudantes do ensino médio da Capital recebeu, no Tea
tro Plácido de Castro, o cartão com o qual vão ter dire
ito à quantia mencionada como incentivo do Governo
para que não desistam de estudar. O benefício faz
parte do Bolsa Primeiro Emprego, um dos itens do
Adjunto da Solidariedade, criado pelo Governo do
Estado, com o apoio do gabinete da Senadora Marina
Silva. Sua finalidade é ajudar a população carente do
Estado e o objetivo é atender, além de estudantes de
ensino médio, universitários, crianças de até 6 anos
de idade, além de estudantes em idade escolar,
18.260 famílias de todo o Estado, dentro de dois anos.

"Os adversários criticam os programas sociais
que criamos. Os críticos de hoje são os mesmos que
passaram décadas no Governo e não fizeram nada
pela juventude de nosso Estado", disse Jorge Viana
ao falar para os beneficiados.

Durante a solenidade foi feita a entrega simbóli
ca a dez estudantes das primeiras carteiras de identi
ficação do benefício. Segundo o coordenador do Pro
grama Adjunto da Solidariedade, Raimundo Angelim,
esse benefício vai atender na primeira fase a cerca de
450 estudantes de dezesseis escolas da rede estadu
al de ensino que estão cursando o 20 grau. S.Sa. infor
mou que os estudantes selecionados passaram por
rigoroso critério, tendo por base a renda familiar. A
contrapartida desses jovens será a prestação de ser
viço, com o auxílio de um orientador, em ações do
Programa Adjunto da Solidariedade ou mesmo na es
cola onde estudam.

"Eu sei que 90 reais é pouco. Mas sei que esse
dinheiro muda a situação de vocês dentro de suas
próprias casas. De pedintes, de pessoas que eram
obrigadas a pedir dinheiro aos pais, aos avós, aos tios
ou aos irmãos, dinheiro até para tirar uma fotocópia
na escola, agora vocês vão poder ajudar em casa,
até, se for o caso, comprando um leite para um irmão
zinho menor", disse Jorge Viana. "Quem critica um
programa desses é quem vive nababescamente, que
nunca passou uma dificuldade na vida. Duvido que al-
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guém consiga ir para a escola ou mesmo estudar com O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro··
tranqüilidade sabendo que, em casa, seu irmão me· nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
nor pode estar com fome, por falta de leite", acrescen- Srs. Deputados, fui designado pela Presidência da
tou Jorge Viana. Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL,

O Bolsa Primeiro Emprego tem o apoio da Se- tendo sido atendido pela Presidência da Câmara dos
cretaria de Estado da Educação, do Adjunto da Sol;- Deputados, a comparecer à reunião do Parlamento
dariedade e ainda do Governo Federal. O Secretário Andino na cidade de Caracas, Venezuela, nos dias
Arnóbio Marques disse que cada aluno que receber 28,29 e 30 de novembro passado.
os 90 reais poderá gastá-los da forma como bem en- O Pacto Andino, que tem como objetivo a inte-
tender - na compra de material escolar, de passe es- gração entre os cinco países bolivarianos - Equador,
colar e de livros. "O mais bonito desse programa é Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela -, é bem mais
que ele cidadaniza o estudante", disse Arnóbio. Em antigo do que o MERCOSUl. Observei que estão
troca, cada aluno vai trabalhar quinze horas semanais bem unidos e interagem entre si com muita boa vonta-
dentro da própria escola em atividades esportivas, de, seguindo os mesmos passos, guardadas, é lógi-
culturais e educacionais ou no Adjunto da Solidarie- co, as devidas proporções, do Mercado Comum Euro-

~~~e~~abd:~~~~~~.~,~:~~o;r~~~::~~i~ue~i~~;::~ti~:: peu. Têm procurado, inclusive, o fortalecimento do
dades dos alunos na sua escola", frisou o Secretário. papel do Parlamento Andino, onde, na Venezuela, os

cinco membros efetivos foram eleitos pelo voto direto,
O coordenador do Adjunto da Solidariedade na especificamente para a representação conjunta.

Capital, Gilda César, disse que a seleção dos candi-
datos do Bolsa Primeiro Emprego foi feita através de Sr. Presidente, faço considerações sobre a con-
1.500 pessoas cadastradas, em que foram seleciona- veniência de o Brasil conhecer melhor a Venezuela.
das apenas 450 nessa primeira etapa. Segundo Vejo que é necessário o fortalecimento econômico
S.Sa., três itens pesaram na escolha: renda inferior a dos países da América do Sul e, com preocupação,
meio salário mínimo por pessoa da família; condições sinto que os blocos isolam-se. De um lado fica o
de moradia; tempo de moradia mínimo de cinco anos. MERCOSUL e do outro, os países do Pacto Andino.

O coordenador informou que o restante dos alu- Todos somos, isoladamente, fracos. Uns mais,
nos incluídos no cadastro deverão ser beneficiados outros menos. A única coisa prudente que se poderia
com a bolsa até março do próximo ano. S.Sa. disse fazer seria usar de todos os mecanismos políticos, di-
que até dezembro de 2002 o programa vai atender a plomáticos e de maior esforço da parte dos Poderes
2.260 alunos carentes, cerca de 10% dos estudantes Executivos para que a América do Sul pudesse se in-
matriculados na rede. Gilda César declarou que até teragir melhor. Há, subliminarmente, uma indiferença
dezembro o programa vai distribuir duzentas bolsas enorme do Brasil com seus vizinhos. Ficam todos
para os estudantes do interior dentro dos mesmos cri- guardando entre si urna distância prejudicial, fingindo
térios usados em Rio Branco. cada um não ver o outro.

"Eu não conheço nenhum tipo de programa so- Com base nos trabalhos publicados pelo ilustre
cial que envolveu a nossa juventude em Governos Prol. Amado Luiz Cervo, da Universidade de Brasília,
passados. Essa ajuda pode ser pouca, mas é de cora- faço minhas divagações sobre o tema. O Brasil e a
ção. Tenho certeza de que com ações desse tipo nun- Venezuela mantêm relações bilaterais não conflitan ..
ca mais os nossos jovens irão se vender aos maus tes desde a independência. Essas relações foram,
políticos por alguns trocados para comprar algum ademais, consideradas pelos analistas como rela ..
bem necessário", disse o Governador Jorge Viana. ções benéficas nos dois últimos séculos. Dois marcos

Era o que tinha a informar ao Plenário desta recentes permitem qualificar estas relações primeira-
Casa sobre tão relevante tema. mente cooperativas, desde o final da década de 70, \3

Além disso, estou apresentando à Casa quatro convergentes, desde a ascensão do Presidente Chá-
requerimentos que enviei ao Ministério do Meio Ambi- vez, em 1999.
ente, ao Ministério das Comunicações e ao Ministério Com efeito, em que pesem diferenças de estilo
de Minas e Energia. na ação externa, nenhum outro país da América do

Sr. Presidente, solicito a divulgação de meu pro- Sul apresenta relativamente ao Brasil, no início do rni-
nunciamento nos órgãos de comunicação da Casa. lênio, tantas variáveis comuns em visão de mundo em

Muito obrigado. sua estratégia externa quanto a Venezuela.



4 - Prévia integração da América do Sul como
condicionante da integração hemisférica;

5 - Percepção da nocividade da ALCA, caso se
estabeleça sem os condicionantes anteriores e sem a
reciprocidade comercial efetiva;

6 - Repúdio a qualquer presença militar nor
te-americana e a seus vôos na Amazônia;

7 - Decisão de não privatizar o setor petrolífero.

No entanto, Srs. Parlamentares, o que se tem
observado no campo diplomático é que os resultados
de uma maior aproximação comercial do Brasil com a
Venezuela têm sido incipientes. Houve tênue avanço
comparativamente maior em relação aos outros par
ceiros. Há potencialidades de significativo aumento
de transações comerciais entre os dois países, mas
até a presente data maior integração tem sido estabe
lecida nas regiões de fronteira.

Era o que tinha a dizer.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSOB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho à tribuna manifestar o mais
amplo e irrestrito apoio à iniciativa de emendas que
oferecem alterações à Medida Provisória n° 9, de
2001, sobre o alongamento das dividas originárias do
crédito rural.

Minha iniciativa, Sr. Presidente, não se resume
apenas a uma questão de natureza econômica regio
nal que tem por objetivo preservar empregos e prote
ger a atividade agrícola do meu Estado. Este pronun
ciamento, na verdade, pretende-se o instrumento que
retrata o sentimento inconformado diante dos astro
nômicos números das importações de gêneros agrí
colas.

Mudar a Medida Provisória n° 9, Sras. e Srs. De
putados, é uma questão de sobrevivência para le
giões de agricultores que, ao sensibilizarem o Gover
no, reivindicam a nova rolagem das dívidas agrícolas
com a aprovação de emendas ao texto original da me
dida provisória.
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As convergências entre Brasil e Venezuela po- Para tanto, Sr. Presidente, o Relator da Comis-
dem ser observadas a partir dos seguintes parâme- são Especial da medida provisória tem prontas emen-
tros: das que ampliam de 30 de novembro para 31 de mar-

1 - Conceito de globalização assimétrica, como ço de 2002 o prazo de regularização dos débitos em
correção ao conceito neoliberal de globalização be- atraso.
néfica; Mas ainda é pouco, Sras. e Srs. Deputados. Nas

2 - Conceito político e estratégico de América operações contratadas a partir de 1996, que tiveram
do Sul; juros fixos reduzidos de 16% para 8,75% ao ano con-

3 - Reforço ao núcleo robusto da economia na- tra TR e TJLP, há emenda em questão que alonga dí-
cionaI como condicionante da interdependência glo- vidas assumidas após dezembro de 1997 e até de-
bal; zembro de 1998, expurgando a correção monetária.

Entre as emendas, também merece nossa solidarie
dade a que permite a rolagem de 44 milhões de reais
dos cafeicultores nas operações contratadas após 23
de junho deste ano.

O Governo já sinalizou que a agricultura é uma
prioridade desta administração, sobretudo depois de
tantas iniciativas que trataram de amparar a econo
mia do campo no Brasil. Contudo, Sr. Presidente, ain
da que a Medida Provisória nO 9 tenha se apresenta
do como expressão da vontade do Governo para en
contrar soluções, cabe a esta Casa oferecer sua con
tribuição com o apoio majoritário dos Srs. Deputados
às emendas apresentadas pela honrada bancada ru
ralista.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. MORONI TORGAN (Bloco/PFL - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero tratar da candidatura da Governa
dora Roseana Sarney.

Muitos talvez ainda estejam desacreditados das
possibilidades que a candidata do PFL tem na eleição
presidencial. Posso dizer com todas as letras que a
candidatura de S.Exa. é para valer. Não temos medo
de enfrentar qualquer outra candidatura. Não quere
mos também assumir a postura de vice em nenhuma
outra chapa. Acreditamos no grande potencial da nos
sa candidata, que não está circulando pelo Brasil por
que ainda tem de cuidar do seu Estado. Além do mais,
já está com altos índices nas pesquisas para a cam
panha de 2002.

A consistência de Roseana Sarney também
está firmada nos índices que apresenta no seu Esta
do. Na questão da violência, houve diminuição muito
grande, em boa parte, pelo combate ao crime organi
zado no Maranhão.

Os indicadores sociais, apesar de ser um dos
Estados mais pobres do País, mostram que o Mara
nhão, na questão de investimentos na área social,
tem sido um exemplo.



Os poderes político e financeiro são cíclicos na
história da humanidade. Quando o primeiro é forte, o
segundo está fragilizado e vice-versa. Neste momen
to, o modelo que possibilita a harmoniosa convivência
da sociedade por intermédio dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário está enfraquecido.

Mesmo com a descrença da população no po
der político, as eleições do próximo ano permitirão o
redirecionamento do futuro do Brasil, atualmente sob
o comando do sistema financeiro, que abocanha os
recursos públicos. Não é à toa que a dívida interna
saltou de 60 bilhões para 600 bilhões de reais, nos
quase sete anos do Governo Fernando Henrique Car
doso; que os juros cobrados no País são estratosféri
cos; e que, neste ano, mais de 100 bilhões de reais do
Orçamento foram direcionados, de uma forma ou de
outra, para aquele sistema.

Em 2002, a Oposição terá a oportunidade de re
tomar o poder com os partidos populares, cuja maio
ria é oriunda de sindicatos ou movimentos comunitári
os, mas os partidos atrelados ao sistema financeiro
poderão se manter no Governo. Devemos refletir so
bre isso, diminuir nossa vaidade e acreditar que nos
sa determinação, vontade e aglutinação nos levará a
uma vitória importante para o povo brasileiro.

Temos de mudar o modelo econômico em vigor,
que destina 100 bilhões de reais por ano ao sistema
financeiro. Esses recursos têm de ser direcionados
para a população mais pobre, para políticas sociais
que permitam maior eqüidade, para ações afirmativas
que induzam ao desenvolvimento em que acredita
mos. No instante histórico em que vivemos, ninguém
mais acredita na utopia de que esse modelo possa
ser destruído, mas ele pode ser alterado.

Só nos resta nos unirmos. É preciso que os par
tidos de oposição tenham candidato único, não quatro
ou cinco. Se isso ocorrer, teremos no segundo turno
dois aliados do Governo. Essa perspectiva, que até
agora parecia impossível, tem grande possibilidade
de se concretizar.

O Deputado Moroni Torgan acabou de afirmar
que a candidata do PFL à Presidência da República
não está circulando no País. Ao contrário, S.Exa. o
está fazendo de forma intensa, não em lombo de je
gue ou ônibus, mas na mídia eletrônica, à luz do im
pulso financeiro que a mostra a todo instante, en-
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Por isso, Sr. Presidente, quero enaltecer a cano O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
didatura da Governadora Roseana Sarney, que veio Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
para ficar e se consolidar como opção para todos os Deputados, estamos às vésperas de ano eleitoral, em
brasileiros na eleição de 2002. que será escolhido o novo Presidente do Brasil. Os

Sr. Presidente, quero aproveitar a oportunidade discursos veiculados na imprensa já dão destaque ao
para desfazer alguns equívocos sobre o caso Glória fato.
Trevi.

Em primeiro lugar, por que ela fugiu do México
para o Brasil sem responder ao que lhe foi questiona
do? Há um processo de desgaste sobre a Polícia Fe
deral no Distrito Federal em razão de suposto estupro
que poderia ter ocorrido com Glória Trevi. Mas isso é
muito fácil de resolver.

Acredito que um dos objetivos da defesa é que o
filho nasça no Brasil. Algumas pessoas estão dizendo
que isso não vai fazer diferença. É claro que vai.
Como poderemos extraditar a mãe de um filho brasi
leiro? Seu filho, que estará em período de amamenta
ção, aqui ficará?

É muita ingenuidade pensar que o processo de
extradição não sofrerá qualquer percalço se ela tiver
filho no Brasil. Como poderemos extraditar uma crian
ça brasileira? Se ela tem de ficar, a mãe, que a estará
amamentando, também o terá. É lógico.

Estou falando tecnicamente, sem emoção. Refi
ro-me à gravidez como artifício para que não retorne
ao México.

Quanto ao problema do estupro, ainda estou
sem entendê-lo. A Comissão de Constituição e Justi
ça e a Comissão de Direitos Humanos foram até ela e
lhe deram todas as garantias. Por que, mesmo assim,
ela não diz o nome de quem a estuprou? Se o fizer,
deixará de macular a imagem da corporação. Caso
contrário, ficará a dúvida se o crime foi realmente co
metido por um policial.

Na primeira hipótese, bastará usar parte do cor
dão umbilical para fazer o exame de DNA, que todos
os agentes e delegados da Polícia Federal se dispu
seram a fazer. Se algum deles for o pai, será identifi
cado.

Tecnicamente, é claro que o nascimento do
bebê no Brasil fará diferença, ao se julgar a extradi
ção. Se foi cometido um delito, não precisamos ficar
conjeturando; basta fazer o exame de todos os funcio
nários que tiveram contato com a detenta.

Resolvido o problema, daremos fim à campanha
de difamação -ligada a não sei que interesses - de
um órgão que tem rígido código disciplinar, que o fará
cumprir nesse caso.

Muito obrigado.
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quanto nós, da Oposição, temos de caminhar para
aparecer, porque não desfrutamos do mesmo espaço
de determinados partidos na televisão.

Portanto, Sr. Presidente, defendo que a Oposição
tenha candidato único que possa vencer as eleições pre
sidenciais e dar esperança ao povo brasileiro, o qual pre
cisa de um governo popular, não comprometido com o
sistema financeiro nacional e internacional.

O SR.IÉDIO ROSA (Bloco/PFL - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, gostaria de abordar alguns aspectos da Lei
de Responsabilidade Fiscal que, a nosso ver, preci
sam ser melhor investigados por aqueles a quem
cabe fiscalizar o cumprimento de seus dispositivos.
Estamos nos referindo mais propriamente aos dispo
sitivos que tratam dos limites dos gastos com pessoal
e do controle dos gastos com serviços de terceiros.

O enquadramento dos gastos de pessoal aos li
mites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fis
cal, na verdade, permanece um grande desafio para
as Prefeituras Municipais. A administração municipal
ainda sofre os reflexos negativos da tendência anteri
or à Lei de Responsabilidade Fiscal de "inchaço" da
máquina administrativa, fruto de um empreguismo in
justificado, histórico, geralmente relacionado ao cum
primento de promessas feitas durante a campanha
eleitoral.

Era comum, então, a participação, conjunta ou
não, de Prefeitos e Vereadores na formulação de ver
dadeiros "trens da alegria", aberração que sangrava
os cofres públicos e contribuía para o espraiamento
da pobreza no Município, posto que os recursos que
poderiam ser usados na solução dos problemas soci
ais dos mais carentes eram desviados para o paga
mento de mão-de-obra desnecessária, o que se
constitui uma vergonha.

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal,
e em especial da Lei de Penalidades Fiscais, a situação
nessa área aherou-se, havendo agora maior preocupa
ção em relação à contratação de pessoal pelas Prefe~u

ras, por meio de concurso público ou de outras modalida
des de provimento dos cargos públicos.

Nada obstante, tememos que os Prefeitos pos
sam se utilizar de alguns artifícios para contratação
de pessoal, e um desses é valer-se das empresas
prestadoras de serviços nas diferentes áreas da ad
ministração municipal, ou seja, terceirizando a
mão-de-obra. Essa burla, que deve ser minuciosa
mente acompanhada - e denunciada - pelo povo e
tornada pública pela imprensa responsável, há de ser
punida com rigor.

No caso em análise, tememos que os rigores da
Lei de Responsabilidade Fiscal, no que diz respeito
às restrições aos gastos de pessoal, acabem por esti
mular práticas pouco consentâneas com a gestão fis
cal responsável. É muito importante que os Tribunais
de Contas, principais responsáveis pela fiscalização
do cumprimento daquela norma, se apercebam des
ses artifícios e os proíbam expressamente.

Parece-me que alguns Prefe~os Municipais, mu~as
vezes com a conivência das Câmaras de Vereadores,
estão, como afirmamos, utilizando as empresas presta
doras de serviços para empregar profissionais indicados
por eles, fugindo assim dos limites impostos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal aos gastos de pessoal.

Possíveis contratações indiretas de pessoal, Sr.
Presidente, apesar de mais interessantes politica
mente para as autoridades locais, ignoram por com
pleto a figura do mérito e a universalização do acesso
aos cargos e empregos públicos, asseguradas em
condições normais nos processos seletivos de provi
mento dos cargos através de concurso público, instru
mento consagrado pelo próprio texto constitucional.

Este nosso pronunciamento constitui, pois, um
alerta nessa direção, na expectativa de que não sere
mos voz isolada nesta Casa Legislativa em relação
aos problemas aqui comentados.

Além do mais, estamos certos de que essa for
ma de burla da Lei de Responsabilidade Fiscal não se
restringe somente às Prefeituras do Estado, mas
acreditamos tratar-se de um mal de caráter nacional.

Muito obrigado.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
Pais não deixa de surpreender-me. Ontem, finalmen
te, após semanas de árduas refregas, o bom, querido,
fantástico e santo Governo conseguiu apunhalar,
mais uma vez, os trabalhadores brasileiros.

Inacred~avelmente, direitos adquiridos, como cos
tumo dizer, no varejo, após penosas lutas, foram retira
dos, no atacado, de forma peremptória e defin~iva.

Nessa nova configuração das forças do mundo
do trabalho e do capital, dificilmente vamos recon
quistar alguns desses direitos com facilidade.

Mas, ontem, Sr. Presidente, tive mais uma grande
surpresa. Há mu~o tempo fala-se neste País sobre a refor
ma agrária, que está na palavra, no desejo, na esperança
de todo muncb. Quando falo com o maior latifundiário des
te País, com o mais pobre, o sem-terra, o sem-teto, o cor
tador de cana-de-açúcar do meu Estado, o Paraná, todos
dizem que a reforma agrária é necessária.
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Há diversas formas de se fazê-Ia: uma é a orga
nizada, que vem de baixo, da base, hoje liderada em
boa parte pelo MST e outras entidades afins. Mais re
centemente, fomos brindados com um novo modelo
de reforma agrária. É a reforma agrária feita através
dos Correios ou do Banco da Terra. As pessoas que
se inscrevem recebem a terra através de um progra
ma organizado pelo próprio INCRA e pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário.

Não sabia, Sr. Presidente, se alguns desses as
sentamentos já havia sido feito. Ontem, fiquei saben
do que já foi feito pelo menos um. Ele se chama
Assentamento Brasil Novo, no Município de Querên
cia, Mato Grosso, distante aproximadamente 500 qui
lômetros ao norte de Barra do Garça. Pessoas vindas
de todas as partes do Brasil foram levadas para lá e
jogadas num enorme descampado, recebendo terras
que, segundo eles, deixam muito a desejar.

Contudo, esse não foi o principal problema. Ve
jam como um povo desorganizado, juntado como um
rebanho, passa a ser vítima de si mesmo e de todos
os exploradores que se aproveitam de uma situação
de pobreza, de necessidade, de carência e, principal
mente, do dinheiro farto vindo dos Ministérios. Esse
assentamento, mais rapidamente do que outros, re
cebeu recursos para a implantação das moradias. A
empresa Constergal, de Barra do Garças, foi contra
tada pelo INCRA, através de uma licitação bastante duvi
dosa, segundo todas as evidências, para construir 200
casas. Construiu 195 e, dessas, após uma única chuva,
100 desabaram, vieram abaixo, devido à má qualidade
dos materiais e deficiências de toda ordem. Como se
isso não bastasse, após construir as casas e receber o
dinheiro, essa empresa foi desfeita, não existe mais.
Essas famílias, que deveriam estar - e estão - nas esta
tísticas do INCRA morando em casas de alvenaria, neste
momento estão morando debaixo de lonas, onde não ti
nham morado antes, já que não tinham feito mobiliza
ções para conseguir um pedaço de chão.

Hoje, esses miseráveis correm atrás de advoga
dos, juízes, promotores públicos, do próprio INCRA.
Não tendo ninguém a quem recorrer, ou tendo recorri
do a tantos e não sendo atendidos, ontem bateram às
portas da Comissão de Direitos Humanos desta
Casa, pedindo socorro. Afirmam estar arrependidos
de não terem tentando uma outra forma de reforma
agrária, mais sofrida, mais difícil, mas ao menos efeti
va, porque, além do objetivo e da terra, conseguiriam
também uma organização mínima.

Sr. Presidente, quero pedir ao Sr. Ministro Raul
Jungmann, ao Presidente do INCRA e ao Superinten
dente do INCRA de Mato Grosso que assumam essa

responsabilidade. Daqui a alguns dias a Comissão de
Direitos Humanos vai lá e denunciaremos esse fato
às autoridades nacionais e internacionais, para que
aprendam que o que queremos é uma reforma agrá
ria bem-feita, famílias bem assentadas, compromis
sos cumpridos e não promessas vãs.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, infelizmente, vem sendo feito muito
barulho em torno da reforma da CLT, mas poucas lu
zes são projetadas sobre assunto de natureza tão de
licada. Após várias tentativas, ontem, a anunciada re
forma foi aprovada pela Câmara dos Deputados, dei
xando um saldo de descontentes. Os principais sindi
catos encontram-se divididos.

De um lado, há os que pregam a teoria marxista
da luta de classes, contrários a todo bom entendi
mento entre patrões e empregados. São os mesmos
que afirmam defender os interesses dos trabalhado
res; são os mesmos que afirmam ser a propriedade pri
vada um roubo; são os mesmos que apostam no con
fronto das classes. Do outro, encontra-se a maioria de ín
dole cristã, ordeira e pacífica, baseada na doutrina social
da Igreja, tão bem expressa por Leão XIII na encíclica
"Rerum Novarum", defendendo a harmonia entre as
classes sociais, pois somente a combinação de esforços,
de capital e trabalho, de interesses e necessidades, pro
moverá o desenvolvimento social.

O Prof. José Pastore, em artigo intitulado "Refor
ma da CLT: as dez grandes dúvidas", publicado no
jornal O Estado de S.Paulo do dia 4 próximo passa
do, responde a dúvidas sobre se a mudança na CLT
irá beneficiar os trabalhadores sem carteira assinada
e se não irá ameaçar os trabalhadores formais. Ele
selecionou as dez perguntas mais freqüentes que
chegaram ao seu e-mail.

Sempre procurando concorrer com idéias claras
sobre os assuntos transcendentes discutidos nesta
Casa para a elevação dos debates e acerto na legis
lação, passo a enumerá-Ias:

1) O projeto de lei em tela revoga algum
direito que eu já tenho? Não. Todos os seus
direitos serão mantidos. O projeto apenas abre
uma porta para você negociar voluntariamente
com seu empregador, juntamente com seu
sindicato, o que você julgar mais vantajoso.

2) O meu empregador não pode alegar
falsas dificuldades para me forçar a negoci
ar o que eu não quero? Se quiser fazer isso,
ele terá de se entender com o seu sindicato;
e este, com você e seus colegas.
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3) E se o meu sindicato acertar com o
empregador o que eu não quero? Para praticar
esse tipo de traição, o sindicato terá de obter a
concordância da maioria dos seus colegas de
trabalho, em uma assembléia especialmente
convocada para esse fim. Essa é a hora de
você protestar e dizer que não deseja mudar
nada e continuar com a proteção da CLT.

4) Ao permitir negociar abaixo dos míni
mos da CLT, isso não é perda para mim? Mui
tas vezes negociar para baixo é a única manei
ra de ganhar. Exemplo: os 3 mil trabalhadores
da Volkswagen que iam perder os empregos
resolveram ceder no salário em troca dos em
pregos. Foi um ganho que hoje só pode ser ob
tido cedendo salário. Com a nova lei, será pos
sível manter o salário e negociar outros itens.

5) Então essa lei só serve para situa
ções em que o trabalhador está encurralado?
Essa lei serve para fazer trocas vantajosas.
Exemplo: uma fábrica de brinquedos propõe
pagar o 130 salário em 4 parcelas em troca de
45 dias de férias em meses ociosos. Se os
empregados gostarem da idéia é só chamar o
sindicato e assinar um acordo coletivo.

6) Será que o empregador não vai me
despedir se eu não quiser negociar abaixo do
mínimo da CLT? Pela lei atual- que é desuma
na -, o empregador pode fazer isso sem lhe
dar a menor satisfação. Pela nova lei, o assunto
terá de ser discutido com o seu sindicato. A sua
chance de ficar empregado aumenta.

7) Não é melhor fazer uma reforma
sindical primeiro, para que todos os sindica
tos fiquem fortes? Teoricamente sim. Mas
isso envolve mudar o artigo 8. 0 da Constitui
ção Federal: quatro votações com maioria
qualificada sobre um assunto tecnicamente
complexo e em torno do qual há uma gran
de divisão de opinião dentro dos sindicatos
- uma mudança muito mais difícil do que
aprovar uma lei ordinária.

8) Mas, sem sindicatos fortes, é possí
vel negociar bem? Negociar se aprende ne
gociando. Com a abertura dessa porta, a
nova lei vai induzir os sindicatos fracos, mé
dios e fortes a negociar vantagens que hoje
são proibidas. Com isso, os bons vão se for
talecer; os ruins vão ter novos diretores.
Nessa hora, o Congresso Nacional será im
pelido a enfrentar a reforma sindical por
mais complexa que seja.

9) Afinal, quem são os principais bene
ficiados com essa lei? A imensidão de brasi
leiros que trabalha na informalidade sem ne
nhuma proteção social - cerca de 42 mi
lhões de pessoas! Quando adoecem, eles
não têm licença remunerada; quando per
dem o emprego, não contam com FGTS ou
seguro-desemprego; quando envelhecem
não tem aposentadoria; e, quando morrem,
nada deixam para sua companheira ou
companheiro. Aos poucos, empregadores e
empregados negociarão pacotes de prote
ção parcial (realistas) que permitem incluir
os informais no mercado formal.

10) E os que estão no mercado formal
como eu? Fique tranqüilo. Não haverá ne
nhuma revolução no Brasil. Os 28 milhões
que gozam da proteção atual continuarão
usufruindo dela, a menos que decidam bus
car coisa melhor. E tudo será gradual.

Sr. Presidente, espero que a Oposição apre
sente argumentos lógicos e convincentes, deixando
de lado os velhos chavões da luta de classes. Os
maiores beneficiários da harmonia social são os pró
prios trabalhadores. As riquezas abençoadas pela
Divina Providência são geradas na harmonia e no
respeito ao direito de propriedade e da livre iniciati
va.

Sr. Presidente, solicito a divulgação de meu pro
nunciamento nos órgãos de comunicação a Casa.

Tenho dito.
O SA. DA. HÉLIO (Bloco/PDT - SP Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na
última década, fomos acumulando dívidas sociais que
certamente vão comprometer pelo menos uma geração.
As crianças brasileiras enfrentam determinadas situa
ções que marcarão sua capacidade produtiva.

Por exemplo, hoje a imprensa nacional divulga estu
do feito por uma instituição internacional que avaliou crian
ças brasileiras do ensino médio e do ensino fundamental
no tocante à capacidade de compreensão de texto. Nãofoi
analisado absolutamente nada além da capacidade de
apreensão de texto. E pasmem, Excelências: dos 32 paí
ses analisados, o Brasil c1ass~icou-se em último lugar,
perdendo para países como Letônia, Rússia e México, en
tre outros. Esse resultado aponta para as próximas gera
ções - pelo menos para urna - uma situação realmente
invulgar, e não só na educação.

Fala-se que a mortalidade infantil vem progres
sivamente diminuindo no País. Ora, ainda detemos
um índice de mortalidade infantil por mil nascidos vi
vos três vezes maior do que o que se poderia esperar
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de um país com a dimensão econômica do Brasil. culta a capacidade de financiamento da.s empresas,
Esse é um dado que se vem acumulando como dívida diminuindo a lucratividade das companhias.
social, e atinge os jovens brasileiros. A retração da economia e a alta dos juros che-

Dizem que nossos índices de esperança de vida garam ao mercado de crédito: houve queda generali-
ao nascer aumentaram: para a mulher, ao redor dos zada, pela média diária, na concessão de novos fi-
72 anos de idade; para o homem, ao redor dos 69 nanciamentos à população e às empresas; as taxas
anos de idade. Isso significa um ganho de dois a três de juros subiram. Relatório divulgado pelo Banco
anos de 1991 para cá. Lamentavelmente, um dos Central mostra que a oferta de crédito pelos bancos
principais fatores desse aumento medíocre na espe- caiu 4,5%, enquanto os juros aumentaram 9,8%.
rança de vida ao nascer é a quantidade de jovens que Na média geral das operações, os juros subiram de
perdem a vida no nosso País por conta da violência 58,24% ao ano para 62,04%. Esse aumento de 3,8 pon-
externa, ou seja, vítimas do trânsito ou de homicídios. tos percentuais significa 9,38% a mais nas taxas cobra-
A análise desses índices nos leva ainda a constatar das pelos bancos. De acordo com o Banco Central, des-
que estamos a uma década de distância de países de fevereiro do ano passado, a média dos juros não era
considerados desenvolvidos. Mais uma vez, é a dívi- tão aRa: 62,25% ao ano. Até maio, o volume de crédito às
da social que se apresenta aos brasileiros, principal- pessoas físicas superava 1 bilhão de reais por mês. No
mente à população jovem, que pede para viver. mês de outubro, caiu para 982 milhões de reais.

E o trabalhador brasileiro? Hoje, deparamos Mas parece que o cheque especial é a mais
com a manchete de um jornal nacional que dizia: "Câ- cara modalidade de financiamento: 160,3% de juros.
mara enterra leis trabalhistas". Mais uma vítima. Ago- Em julho, a taxa média do cheque especial estava em
ra são milhões de trabalhadores que ficam à mercê 150,04%. No crédito pessoal, a taxa saltou de
de convenções, de acordos que podem passar por 67,31 %, em janeiro, para 83,07%, em outubro.
cima da Consolidação das Leis do Trabalho e de tan- No caso do financiamento às pessoas físicas, hou-
tas ~eis_que têm .por b,a~e a Con.stituição Fe~eral, as ve queda de 3,5% no volume de empréstimos no cheque
quaIs dao garantIas baslcas de Vida e sobrevlda a es- especial; de 1,2%, para aquisição de veículos; e de 0,4%,
ses milhões de brasileiros e suas famílias. para compra de outros bens. Neste ano, a concessão de

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, crédito para compra de veículos já caiu 23,5% e para a
enorme dívida social está sendo acumulada com a aquisição de outros bens, 25,7%.
criança, com o jovem e com o trabalhador brasileiro. As altas taxas de juros cobradas no cheque especial
Não sei quando o Governo se mostra.rá c~paz e com- explicam porque as pessoas estão fugindo dessa modali-
petente para responder de forma afirmativa a todas dade de financiamento. O crédito pessoal, um pouco mais
as necessidades. barato, apresentou expansão, em outubro, de 5,3%.

Essa situação é mostrada a toda a sociedade nas Junto com os juros, os bancos aumentaram
universidades, nas escolas, nos sindicatos, nas ins~itui- também os spreads - diferença entre o que pagam
ções religiosas. Mas passam-se os anos e tudo continua pelo dinheiro que tomam emprestado e o que cobram
o mesmo. Observamos ~u~ esses índices,devem-se ao quando emprestam. O spread de setembro ficou em
fato?e os podere.s constitUI,d.os ~erem o Pais sob o po~to 43,09 pontos percentuais, ou 5,8 pontos acima do de
de vista monetansta. Sua etlca e profundamente capita- janeiro. Nos empréstimos às pessoas físicas, a dife-
lista e não toma~ ~omo o?rigação do Governo a busca rença chegou a 55,4 pontos.

permanente da Justiça social. Para conter a inflação, o Banco Central é obriga-
Era o que tinha a dizer. do a elevar os juros ou, então, a deixar de reduzilos.
O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Pro- Aumentar as taxas também é importante nesse con-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. texto para evitar a fuga de capitais e tornar mais atra-
Deputados, a retração da economia causada pela estú- entes as aplicações em papéis brasileiros.
pida alta dos juros tem provocado sérios problemas eco- O atual cenário de crise internacional - e as
nômicos no Brasil. Os reflexos da freada desse setor bro- conseqüências para a economia brasileira - pode es-
tam de todas as fontes. O País vive uma das maiores re- tar sendo superavaliado, já que a crise na economia
versões de expectativas dos últimos anos. brasileira não é algo recente, e sim uma situação que

Juros em alta ou mesmo a perspectiva de eleva- já se vem prolongando há muito tempo. Não se pode
ção das taxas são bastante prejudiciais aos investi- afirmar que a economia brasileira está passando por
mentos. Os empréstimos ficam mais caros, o que difi- um momento ruim. O que aconteceu foi o agravamen-
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to da nossa situação econômica, que há muito tempo
vem passando por grandes dificuldades.

Sr. Presidente, hoje também apresento propos
ta de emenda à Constituição que altera o art. 203 da
Constituição Federal, sobre a criação de benefício de
renda mínima para pessoas com idade superior a 65
ano~ que não tenham tido a oportunidade de se apo
sentar pela Previdência Social.

O SR. NILTON CAPIXABA (PTS - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, nos dois últimos discursos pronunciados, tratei da
não-realização do concurso público para compor o qua
dro técnico da IDARON - Agência de Defesa Sanitária
Agrossilvopastoril do Estado de Rondônia. Criada em 19
de julho de 1999 e decorridos dois anos meio, a IDARON
ainda não possui quadro próprio, porque não foi enviada
a mensagem do Governador José de Abreu Bianco para
a Assembléia Legislativa Estadual com a proposta do
Plano de Cargos e Salários.

Como ficou referido nos discursos dos dias 28
de novembro e 5 de dezembro, a não-existência do
quadro próprio da IDARON está resultando em per
das para os pecuaristas e para a economia do Estado
de Rondônia. Em cada boi de 16 arrobas a diferença
de preço chega a R$161 ,00. Enquanto o comum sem
pre foi haver uma diferença de 15% nos preços, hoje a
diferença chega a 24%. As perdas estão em torno dos
R$92.240.000,00 como resultado do diferencial de
preços da arroba de boi gordo em Rondônia
(R$38,00) e Mato Grosso (R$46,OO).

As normas de classificação dos Sistemas de Aten
ção Veterinária e Sistema de Vigilância Sanitária, segun
do critérios aprovados pelas Portarias nOs 50, de 19 de
maio de 1996, e 4, de 21 de janeiro de 2000, da Secreta
ria de Defesa Animal - SOA, estabelecem critérios que
constam do meu discurso (Anexos I e li).

Com um índice oficial de vacinação contra a fe
bre aftosa, na primeira etapa de vacinação, em maio do
ano 2001 , de 97%, Rondônia busca passar da situação
de risco de nível médio para nível livre de aftosa com va
cinação. A IDARON, a Federação de Erradicação da
Febra Aftosa - FEFA e os pecuaristas em geral têm a
confiança de que ao final da segunda etapa de vacina
ção, que está em curso, seja alcançado um índice de
vacinação de 100%.

Na seqüência dos trabalhos de erradicação da fe
bre aftosa, em maio de 2002 será efetivada mais uma
etapa de vacinação do rebanho bovino de Rondônia.
Após concluída a etapa de vacinação de maio 2002, so
mente noventa dias depois, ou seja, a partir de setembro
deverá ser executado o inquérito soroepidemiológico.

Para a execução do inquérito soroepidemiológi
co será necessário estabelecer a base estatística de
amostragem. O Estado de Rondônia será dividido em
áreas de concentração de rebanho bovino. Isto é im
portante e necessário, porque não poderá ser dado
um mesmo tratamento amostrai entre áreas com ca
racterísticas muito diferentes.

Assim, a área do chamado "Cone Sul", com as
microrregiões do IBGE de Vilhena e Colorado do Oeste,
totalizando uns 2,5 a 2,8 milhões de cabeças, o que cor
responde a 40% do rebanho de Rondônia, tem que me
recer um tratamento diferente, em termos de tamanho da
amostra, do que será dado às microrregiões de Guajará
Mirim e Porto Velho, que totalizam umas 700 mil cabe
ças, ou seja, 10% do rebanho rondoniense.

Dentro das áreas comuns de amostragem tam
bém merecerão tratamento diferenciado as proprie
dades de tamanhos diferentes. No "Cone Sul", nas
microrregiões de Vilhena e Colerado do Oeste, a
amostragem dará maior ênfase às grandes proprie
dades, enquanto na microrregião de Ji-Paraná, por
exemplo, com características de rebanho predomi
nantemente leiteiro, as propriedades pequenas mere
cerão maior atenção na amostra.

Concluído o inquérito soroepidemiológico, as
provas somente serão avaliadas pela Organização
Internacional das Epizootias - OIE no mês de maio de
2003. Caso os resultados sejam positivos, a OIE di
vulgará e dará ao Estado de Rondônia o conceito de
área livre de aftosa com vacinação, podendo iniciar
exportações internacionais.

Concluído o inquérito soroepidemiológico pela
equipe da IDARON e da Secretaria de Defesa Animal
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a li
beração ou não da barreira sanitária se baseará nos
resultados da sorologia animal, como também na es
truturação da IDARON nos 52 Municípios do Estado.

Nesta estruturação, estão contemplados os re
cursos humanos existentes (número de médicos ve
terinários, número de auxiliares, número de adminis
trativos e outras categorias) e a política de recursos
humanos (situação funcional, plano de cargos e salá
rios, treinamento e motivação). É considerada, ainda,
a capilaridade da IDARON (número de escritórios re
gionais e número de escritórios locais). A listagem de
pré-requisitos consta no Anexo I.

O Anexo 11 conce~ua os Critérios para Classifica
ção do Sistema de Vigilância sanitária. Estão considera
dos o número de estabelecimentos cadastrados e a atu
alização dos cadastros; o controle de ingresso de anima
is (número de postos fixos e postos móveis); a fiscaliza
ção de vacinação (número de propriedades fiscalizadas
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e número de autos de infração emnidos). Importante
anotação é o da participação comunnária, com o número
de associações locais e percentual de notificações efetu
adas pelo proprietário.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, diz o art.
3° da Portaria n° 50, de 1996:

A avaliação de cada Unidade da Fede
ração e sua classificação segundo o nível
de risco que representa será realizada pelo
Departamento de Defesa Animal desta Se
cretaria e deve expressar a qualidade e a
capacidade técnico-operacional dos seus
serviços veterinários e a sua classificação
sanitária em relação à febre aftosa.

Rondônia está classificada como médio ris
co/BR-3, na companhia dos Estados do Rio Grande
do Sul, Acre e Pará (parcial). O objetivo é o de al
cançar a erradicação total. A área geográfica sob o
Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa
- PNEFA é a área total do Estado. Os Estados vizi
nhos têm risco médio/BR-3 e alto risco/BR-4.

Os Sistemas de Atenção Sanitária e de Vigilân
cia Sanitária são considerados bons. A ocorrência de
casos clínicos de febre aftosa é baixa ou ausente; a
cobertura vacinal é igualou maior do que 80%. Está
proibido ou restrito o ingresso de animais, assim
como a fiscalização do ingresso de animais e produ
tos é considerada regular. O nível de participação co
munitária foi avaliado como bom.

O Presidente do Fundo Emergencial de Febre
Aftosa, Sr. José Vidal Hilgert, escreveu na apresenta
ção do seu boletim:

Muno se fez e muito se trabalhou, mas
estamos apenas no começo. Não podemos ba
ixar a guarda nem a perseverança. Este traba
lho não terminará nem mesmo quando formos
considerados área livre de febre aftosa sem va
cinação, pois manter esta conquista demandará
cada vez mais conscientização e trabalho.

O Dr. Femando José Soares Pinto, da Delegacia
Federal da Agricultura - DFA, do Ministério da Agricultu
ra, durante a I Reunião do Circuito Pecuário Norte, reali
zada em Porto Velho, Rondônia, nos dias 4 e 5 de outu
bro, ressaltou a importância da participação da comuni
dade no processo de erradicação da febre aftosa, desta
cando especialmente o importante papel representado
pelos médicos veterinários das Unidades Locais de Sa
nidade Animal e Vegetal da IDARON.

Enfatizou o Dr. Fernando Pinto que a comunida
de rondoniense, de imediato, compreendeu a impor
tância econômica e social relacionada com a erradi-

cação da febre aftosa, o que contribuiu para a consti
tuição dos Comitês Municipais de Saúde Animal, des
tacando-se o Fundo Emergencial da Febre Aftosa 
FEFA e a IDARON, ficando patente o comprometi
mento dos setores público e privado.

O Dr. Fernando José Soares Pinto é médico ve
terinário da DFA, do Ministério da Agricultura, e está se
diado no epicentro da pecuária de Rondônia, Vilhena.

O Fundo Emergencial de Febre Aftosa do Esta
do de Rondônia - FEFAlRO é pessoa jurídica de direi
to privado, sendo uma associação civil sem fins lucra
tivos, com duração por tempo indeterminado, consti
tuída por entidades de classe, órgãos governamenta
is, instituições e empresas privadas ligadas à agrope
cuária e à agroindústria do Estado de Rondônia.

O FEFA é constituído por representantes públi
cos e privados, dentre eles: Federação das Indústrias
do Estado de Rondônia - FIERO; Federação da Agri
cultura do Estado de Rondônia - FAEARON; Associa
ção de Criadores do Estado de Rondônia; agroindús
trias do Estado: frigoríficos, laticínios, abatedouros,
matadouros, curtumes, empresas de produtos e sub
produtos de origem animal e outras empresas ligadas
ao ramo agropecuário; empresas leiloeiras; indústrias
de rações a sal mineral; empresas de produtos de uso
veterinário do Estado; Agência de Defesa Sanitária
Agrossilvopastoril; Delegacia Federal de Agricultura
de Rondônia - DFAlRO.

A diretoria executiva do FEFAlRO, com mandato
de 21 de março de 1999 a 31 de março de 2001, é com
posta pelo Presidente José Vidal Hilgert, pelo Vice-Presi
dente Lupércio Dalla Martha e pelo Gerente Executivo
Cláudio Roberto R. Junqueira. O FEFA tem também um
Conselho Deliberativo e um Conselho Fiscal.

A erradicação da febre aftosa é uma questão de
suma importância para Rondônia, Ué uma questão de
honra para o Estado", é o que dizem e praticam os di
rigentes e associados do Fundo Emergencial de Fe
bre Aftosa. É fundamental que a comunidade rondoni
ense compreenda a importância econômica e social
da erradicação dessa doença.

A posição adotada pelo Governo do Estado e
pela sociedade de Rondônia combina com o mandato
do Programa Nacional de Erradicação da Febre Afto
sa, visando a erradicação da doença do território na
cional até o ano 2005. No continente sul-americano a
meta para a sua erradicação vai até 2009.

Rondônia entendeu ser essencial a organização
e a institucionalização das ações das diferentes enti
dades da cadeia produtiva do sistema pecuário em to
dos os Municípios do Estado. É necessário estabele-



62470 Quillw-li.:ira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS D<:z<: 111 bru de 2(lO I

cer e formalizar as relações, vínculos e mecanismos
de ação entre o setor privado e setor público.

O propósito fundamental do FEFAlRO é o de ser
interlocutor de uma parceria em que a iniciativa priva
da da cadeia produtiva da pecuária assuma a respon
sabilidade solidária do controle da qualidade sanitária
de seus rebanhos e produtos derivados e o setor ofici
ai assuma o compromisso da definição das diretrizes
de um programa sólido de saúde animal, do acompa
nhamento e do registro das ações desenvolvidas,
bem como a validação destas ações perante o País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 2a reu
nião extraordinária da Assembléia-Geral do
FEFAlRO, celebrada no dia 30 de março de 1999, foi
histórica, porque definiu de forma clara e pragmática
a participação da iniciativa privada no Programa Esta
dual de Erradicação da Febre Aftosa.

Presidida pelo Sr. José Vidal, do FEFAlRO, foi
dada a palavra ao veterinário Irineu Barbieri, Presi
dente da IDARON, para fazer uma explanação sobre
o programa governamental de erradicação da febre
aftosa no Estado de Rondônia.

As palavras do Dr. Irineu Barbieri calaram fundo
nas mentes dos 65 participantes. Foi explicado que
Rondônia estava classificado, em âmbito nacional,
como Estado de risco desconhecido, e que a partir de
10 de julho de 1999 seria fechada a fronteira pelo
Estado de Mato Grosso, seria impedida a comerciali
zação e a passagem de nossa carne pelas rodovias
mato-grossenses.

Para evitar que a situação ficasse mais grave,
propôs o Dr. Barbieri que se providenciasse, com ur
gência, o cadastramento de propriedades rurais no
Estado e que se fizesse uma campanha de vacinação
do rebanho, tendo como meta alcançar a vacinação
de 100%, tanto para bovinos como para bubalinos.

O FEFAlRO foi eleito como o responsável pela
alocação dos recursos para dar condições imediatas
para a implantação do programa de erradicação da
febre aftosa, e a IDARON atuaria como executor.

A motivação, a ajuda mútua e a visão prática de
proprietários de frigoríficos e de pecuaristas, com do
ações em espécie e de bezerros para serem leiloa
dos, foram formas de captar os recursos iniciais para
dar o início a esta obra que é de todos nós: a erradica
ção da febre aftosa em Rondônia.

A responsabilidade do Governo estadual e da inicia
tíva privada no Programa de Erradicação da Febre Aftosa
será da ordem de oitocentos e trinta e três mil e quatro
centos reais (R$ 833.400,00). A iniciativa privada ficou res·
ponsabilizada por duzentos e quarenta e oito mil e quatro
centos reais (R$248.4oo,00), que corresponde a uns 30%

do custo total. O Governo de Rondônia arcou com
quinhentos e oitenta e cinco mil reais (R$
585.000,00).

Posteriormente, com a Resolução n° 02, de 31
de março de 1999, ficou regulamentada a cobrança
da Taxa de Contribuição sobre Comercialização de
Bovinos e Bubalinos, de Produtos e Subprodutos de
Origem Animal.

Resta falar sobre os Comitês Municipais de
Erradicação da Febre Aftosa e Outras Doenças, que
exercem participação das mais destacadas, como um
elo no meio rural de seu Município, disseminando infor
mações relativas ao combate da doença, buscando solu
ções locais para problemas gerais e, de outro lado, pro
curando junto ao setor oficial alternativas para a solução
dos problemas não resolvidos neste nível.

O objetivo geral dos Comitês Municipais é cola
borar com a IDARON em todos os aspectos e temas
vinculados à sanidade animal, participar na definição
da metodologia das campanhas sanitárias desenvol
vidas pela IDARON e notificar a agência da ocorrên
cia de doenças em seus rebanhos.

A parceria entre o Governo do Estado e os pro
dutores mantém um nível muito bom e produz resulta
dos estimulantes no alcance dos índices de vacina
ção e no trânsito de animais com o acompanhamento
da Guia de Trânsito Animal- GTA (de janeiro a outu
bro de 2001 foram emitidas mais de 80 mil guias).

A divulgação da campanha no ano de 2001 está
ocorrendo com a utilização da mídia, entrevistas, reu
niões, cartazes, faixas, folhetos produzidos pela
IDARON e FEFAlRO, além da realização de palestras
educativas sobre o tema.

De acordo com informação do Dr. lrineu Barbieri,
Presidente da IDARON, o Dr. Luiz Cartos de Oliveira, da
Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da
Agricultura, comprometeu-se com a liberação de 3,5 mi
lhões de reais até o final de dezembro de 2001 , referente
ao plano de trabalho encaminhado àquela Secretaria.

Pergunto, Sr. Presidente: como "expressar a
qualidade e a capacidade técnico-operacional dos
seus serviços veterinários e a sua classificação sani
tária em relação à febre aftosa", se a Agência de De
fesa Sanitária Agrossilvopastoril do Estado de Ron
dônia -IDARON continua a operar com um quadro de
pessoal cedido e emprestado?

Concluo o meu discurso solicitando ao Sr. Go
vernador, José de Abreu Bianco, que envie a mensa
gem do Plano de Cargos e Salários da IDARON à
Assembléia Legislativa do meu Estado. Contrate, Sr.
Governador, o pessoal aprovado no concurso público
e resgate a pecuária de Rondônia da prática dos pre-
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ços em queda. Não deixe que a pecuária do Estado ANEXOS
sofra os mesmos revezes do café e do leite, ORADOR

Muito obrigado,

A QUE SE REFERE O

ANEXO I - CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇAO DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO

VETERINÁRIA

iN0 DE MEDICOS VETERINARIOS

N° DE AUXILIARES TÉCNICOS

"

N° DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

. Outras categorias

jPOLlTICA DE RECURSOS HUMANOS- -- --ISITUAÇAO FUNCIONAL

IPLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

jTREINAMENTO

!MOTIVAÇÃO

CAPILARIDADE .-----.- N° DEESCRITÓRIOS REGIONAIS

N° DE ESCRITÓRIOS LOCAIS

N° DE VElcULOSVEICULOS

I

I
[PARTICIPAÇAO COMUNITARIA

I
MÉDIA DE IDADE I
!CONSERVAÇÃO I
IN0 DE ASSOCIAÇOES ESTADUAIS -----i

Fonte: Secretána de Defesa Agropecuana - Departamento de Defesa Animai

N° DE ASSOCIAÇÕES lOCA'lS

RECURSOS FINANCEIROS QUANTIDADE SUFICIENTE

OPORTUNIDADE

LEGISLAÇAO ATUALIZADA

MATERIAIS E EQÚIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A FOCOS I
DE ESCRITÓRIO I

CAPACIDADE DE MOBIUZAÇAO--' IPRONTO ATENDIMENTO I
FRENTE A EMERGENCIAS iAGILlDADE NA MOBILlZAÇAO DE RECURSO::

HUMANOS,

FlslCOS E FINANCEIROS

EDUCAÇAO SANITARIA

.. - . .
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ANEXO 1\ - CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1% DE ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS
I _

T IZAÇAO DOS CAO STROS

fADASTRAMENTO DE ESTABelECIMENTOS

A UAL A

CONTROLE DE INGRESSO DE 'ANiMÃIS·-- N° DE POSTOS FIXOS

I N° DE POSTOS MÓVEIS

N° RODOVIAS DE ACESSO

CONTROLE DE TRANSITO INTERNo-'-'--' --NooE POSTOS MOVEIS

I N° GTA EXPEDIDAS

IFISCAlI~ÇAO DA VACINAÇAO % PROPRIEDADES FISCALIZADAS

N° DE AUTOS DE INFRAÇÃO EMITIDOS

PARTICIPAÇAO COMUNITARIA % DE NOTIFiCAçÕES EFETUADAS PEL<

PROPRIETÁRIO

N° DE ASSOCIAÇOES LOCIAS

FISCAlIZAÇAO DO COMERCIO DE VACINAS N° DE CASAS COMERCIAIS CONTROLADAS---

N° DE DOSES DE VACINAS COMERCiAliZADAS

CõLETADE MATERIAL % DE COLETA

,COMUNICAÇAO TELEFONE
-

I
r

FAX

COMPUTADOR

RÁDIO

FISCALlZAÇAO DAS EXPOSIÇOES, FEIRAS,

LEilOES E OUTRAS AGLOMERAÇOES DE

ANIMAI.S

PRESENÇA DO SERViÇO VETERINARIO

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

ATENÇAO A FOCOS INTERVALOS
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o SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para fa
zer um protesto e ao mesmo tempo um apelo ao De
partamento Nacional de Estradas de Rodagem e ao
Ministério dos Transportes sobre a situação precária
em que se encontra a rodovia BR-174, trecho que liga
Manaus a Boa Vista.

Totalmente esburacada, a estrada passou a
constituir um verdadeiro perigo para quem por ela é
obrigado a trafegar, caso dos motoristas de ônibus e
caminhões, porque carro de passeio praticamente
não consegue transitar.

. Viajar de Boa Vista a Manaus atualmente é uma
verdadeira aventura. Ao longo de toda a rodovia, existem
crateras que colocam em risco a vida dos condutores de
veículos.

Outro problema sério e que já está afetando a po
pulação roraimense são os prejuízos causados aos ca
minhoneiros, que hoje levam 20 horas de viagem para fa
zer um percurso que antes faziam em seis horas.

Esta não é primeira vez que abordamos esse
assunto aqui nesta Casa. Não agüentando mais os
prejuízos, os caminhoneiros que são obrigados a tra
fegar pela 174 resolveram fazer um protesto em Boa
Vista e estão programando um outro para o próximo
dia 15, fechando a rodovia.

O protesto dos motoristas é válido, porque nas
viagens que fazem de Manaus para Boa Vista, ou
vice-versa, chegam a ter prejuízo de até 2 mil reais
com peças quebradas.

Por se tratar de uma rodovia federal, a BR-174 é
de responsabilidade do DNER, que precisa tomar
providência e iniciar a obra de recuperação.

O próprio Governador Neudo Campos vem-se em
penhando junto ao Ministério dos Transportes para que
libere os recursos necessários destinados à rodovia, de
grande importância para a economia não só de Roraima,
como do vizinho Estado do Amazonas.

Peço a V.Exa que autorize a divulgação deste
pronunciamento nos meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.

O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
hoje trataria da votação da flexibilização da CLT, que
ocorreu ontem nesta Casa, fato relevante sobre o
qual diversos Parlamentares, particularmente do Par
tido dos Trabalhadores, já se pronunciaram. Por isso,
falarei de outro assunto, também importante: a suces
são da Presidência da PETROBRAS.

O Presidente Henri Philippe Reichstul chegou à em
presa em 1999, iniciando o ciclo dos presidentes externos
aos seus quadros técnicos. Com sua chegada, a
PETROBRAS viveu sua mais dolorosa fase: acelerou a
política de terceirização, que resultou na precarização das
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condições de trabalho na empresa. Houve diversos
acidentes, que culminaram com o afundamento da
P-36.

No entanto, s.sa reconheceu que a terceirização foi
fator importante para a precarização das condições de tra
balho, com a conseqüente incidência de acidentes na em
presa. S.Sa. mesmo já havia tomado a iniciativa de levan
tar os dados necessários para que a política fosse revista.

Sr. Presidente, não podemos esquecer - nem os
petroleiros, nem a sociedade - que o demissionário Pre
sidente Reichstul via a PETROBRAS apenas como ge
radora de lucro. Agora, o convidado para subst~uí-Io, Dr.
Francisco Gros, hoje Presidente do BNDES, tem ainda
mais agressiva sua visão cap~alista .

Nos últimos anos a PETROBRAS tem comemora
do grandes lucros. O do ano 2000 chegou a 10 bilhões de
dólares. Quero chamar a atenção dos SIS. Parlamenta
res de que não deve, entretanto, ser seu objetivo único e
exclusivo o lucro. Ele é importante. Mais necessário, no
entanto, é que ele seja reinvestido na empresa para tor
nar o Brasil auto-suficiente em petróleo. E creio que nes
se sentido vamos ter grande problema com a ida do Sr.
Francisco Gros para sua Presidência. A PETROBRAS
não é banCo, é empresa de petróleo. Tem como objetivo
descobrir e produzir petróleo, e não apenas obter lucro

Quero chamar a atenção para a atual situação
dos trabalhadores petroleiros, principalmente dos
aposentados, que têm sofrido grande pressão da
PETROBRAS para trocarem o Plano PETROS pelo
PETROBRAS Vida. Se o Presidente Henri Philippe
Reichstul quiser deixar sua imagem menos arranha
da, deveria sustar a implantação do novo plano.

Sr. Presidente, foi dado aos aposentados da em
presa o prazo de até o dia 20 de novembro passado para
migrarem do PETROS para o PETROBRAS Vida. Quem
assim agisse nesse prazo receberia em suas contas
bancárias 2,75 salários-base. A PETROBRAS sabe bem
das dificuldades financeiras por que passam os aposen
tados! A s~uação é tão absurda que a Justiça Federal
concedeu liminar suspendendo a !TIigração.

Sugiro, então, ao Presidente Henri Philippe Re
ichstul que, corno última ação na PETROBRAS, abor
te esse plano, que põe em situação vexatória a cate
goria dos trabalhadores petroleiros.

Convocamos audiência pública na Comissão de
Seguridade Social e Família e na Comissão de Defe
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, convi
dando o Presidente da PETROBRAS, o atual ou o fu
turo; representantes da PETROS, da FUP, da Associ
ação dos Aposentados da PETROBRAS, da SPC e
do Ministério da Previdência para explicar o processo
de mudança para o Plano PETROBRAS Vida, que
atualmente inferniza a vida daqueles trabalhadores.

Muito obrigado a V.Exa , Sr. Presidente.
O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, colegas Deputadas e Depu-
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tados, a tragédia do incêndio na casa de shows Cane
cão Mineiro, que matou sete pessoas e feriu quase tre
zentas na madrugada do dia 24 de novembro llltimo, em
Belo Horizonte, mostrou grande incompetência e uma
série de erros, irresponsabilidades e omissões.

Em primeiro lugar, a irresponsabilidade dos do
nos da casa, que funcionava em precárias condições
e sem alvará de funcionamento. Em segundo, a ban
da, com o sugestivo nome de Armadilha - hoje, consi
derado uma ironia do destino -, com inconseqüência
que atinge as raias do absurdo, montou uma cascata
de fogos em local fechado e com teto de isopor, pro
duto altamente inflamável.

Além disso, houve omissão de órgãos oficiais 
a Prefeitura de Belo Horizonte e o Corpo de Bombei
ros. Um laudo de vistoria dos bombeiros, condenando
o imóvel, foi feito em 1999, mas só enviado à Prefeitu
ra mais de um ano depois. Mesmo de posse do laudo,
a Prefeitura nada fez. Após a tragédia, órgãos de fis
calização procuraram justificar-se, alegando que em
três visitas de seus fiscais encontraram o Canecão
Mineiro fechado, quando na verdade funcionava nor
malmente, como mostraram as contas de luz da épo
ca e os anúncios na imprensa.

Outros órgãos públicos também falharam. Após
a tragédia, descobriu-se que a casa de shows era
freqüentada por adolescentes desacompanhados de
seus responsáveis e que a empresa encarregada da
segurança da casa funcionava de forma irregular.

Como se vê, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, foi um festival, repito, de erros, omissões, irres
ponsabilidades e incompetência. Isso tudo sem falar
nas relações impróprias entre a referida casa de
shows e alguns dos órgãos acima citados, que utili
zaram suas instalações no passado para a realização
de suas próprias festividades.

Tal tragédia possivelmente seria evitada se um
desses órgãos - um apenas - tivesse atuado com efi
ciência em uma de suas finalidades principais: a fiscali
zação.

Nesse setor, Belo Horizonte tem sido ultima
mente um verdadeiro caos. A poluição sonora, inclusi
ve dessas casas de shows, é fato corriqueiro na Ca
pital mineira. Basta dizer que recentemente um dos
principais jornais de Minas investigou o problema e
constatou que, na maioria das discotecas, danceteri
as, casas noturnas etc., os sons emitidos superam
em 30% a 40% os 55 decibéis estabelecidos na lei.

A poluição visual tomou conta da cidade. Há
enormes painéis de propaganda espalhados em vári
os prédios, muros e lotes. As faixas espalhadas em di
versas ruas e avenidas, penduradas em postes ou em
árvores, fazem propaganda até mesmo de venda de
carros, grandes firmas, empréstimos de dinheiro, alu
guéis de imóveis, uma parafernália de fazer inveja a
qualquer órgão de propaganda.

Não se pode alegar que os fiscais e os recursos
da Prefeitura são insuficientes, pois tais propagandas
trazem nomes, telefones e endereços de seus promo
tores, tornando-se extremamente fácil identificá-los e
multá-los, se a Prefeitura de Belo Horizonte tivesse al
gum empenho nisso.

Quando tais atitudes prejudicam a cidade e os
cidadãos sem pôr em grande risco seu bem-estar, ainda
se pode adaptar-se a elas como sendo males do tipo de
sociedade em que vivemos. Quando tais riscos afetam a
saúde e a vida de seus hab~antes, como ocorreu no
caso do incêndio da casa de shows, isso é inaceITável;
merece o repúdio e a cobrança de todos nós.

Muito obrigado.

O SR. POMPEO DE MATIOS (Bloco/PDT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, nas Assembléias Legislativas dos Esta
dos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná,
de Mato Grosso do Sul, de Goiás e de Minas Gerais seis
Comissões Parlamentares de Inquérito estão instaura
das para investigar o custo do leite no País. Vejo com mu
~o entusiasmo essa iniciativa, porque da produção le~ei

ra sobrevive a pequena propriedade.
Nasci num acampamento de reforma agrária 

meu umbigo está enterrado lá. Orgulho-me disso.
Meu pai foi assentado pelo então Governador Leonel
Brizola, em 1960, no interior de Santo Augusto, na re
gião das Missões, no Alto Uruguai, Estado do Rio
Grande do Sul. Nosso sustento vinha do leite e dos
derivados que produzíamos.

No Brasil o mercado de leite é tão grande e fan
tástico que várias empresas estrangeiras têm aqui se
instalado. O negócio é bastante rentável para as indústri
as. A Parmalat, por exemplo, financia clubes de futebol: o
Palmeiras, em São Paulo, e o Juventude, no meu Estado.
A propósito, vale aqui lembrar um dito popular: "Do couro
saem as correias". No nosso caso, o couro para fazer as
correias sai do nosso lombo. É óbvio que o recurso para
financiar os clubes saiu do pequeno produtor, daquele
que tira manualmente o leite em sua pequena proprieda
de e o vende a preço avihado.

Faz-se necessário discutirmos o custo da pro
dução do leite, desde sua retirada até a indústria.
Hoje o produtor recebe no máximo 20 centavos por li
tro. Trata-se de preço aviltante. Não tem lógica o leite
ser mais barato do que a água. A empresa compra-o,
processa-o e vende-o em vários casos a 1 real 9 litro.
Ou seja, dez a vinte vezes o valor de compra. E algo
fantasticamente inconcebível. Sem contar que nesse
processo a indústria extrai a gordura e a nata para fa
zer seus derivados - manteiga, queijo etc. Quem ga
nha é a empresa. O produtor nada lucra.

Há meses, por causa da escassez de pasta
gens, o agricultor está pagando para produzi-lo.

É preciso, mais do que nunca, reação dos Parla
mentos que representam a voz dos que não têm voz,



A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB 
PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero apresentar minha solidarieda
de ao povo palestino. Também me move o dever de
protestar de forma veemente contra os ataques de
Israel àquele povo tão sofrido. Esses ataques, de for
ma criminosa, têm o objetivo de aprofundar o terror na
região e retirar a força de um povo que há muito tem
po luta para conquistar seu território.

O mais grave é que esses confrontos contam
com o estímulo dos Estados Unidos da América do Nor
te, que vem a público dizer estar Israel no seu dever, que
isso faz parte da política de Israel. E eles já chegaram
muito próximos de Arafat, líder do povo palestino.

É preciso fazer a relação de todo o estado de
terror - a cada dia se aprofunda mais a situação - aos
povos árabes, bem como à Ásia Central, com a amea
ça dos Estados Unidos de estender os ataques a ou
tras regiões, além do Afeganistão.

A próxima nação ameaçada - pasmem, Srs. De
putados - é a Somália. Nós a conhecemos por seu
sofrimento e miséria - sofrimento calvário daquele
povo. Ora, a ameaça dos Estados Unidos à Somália
demonstra crueldade e, de fato, essa guerra, que Ge
orge Bush prometeu ser longa, e está sendo, de fato,
suja, perversa e cruel.

Quero também falar sobre a ascensão do esta
do de fascismo que se espraia pelo mundo, através
dos Estados Unidos, capitaneados por George Bush.

Muitas vezes, não percebemos certos aconteci
mentos, passamos ao largo deles. O tal tribunal se
creto que está sendo implementado é, na verdade,
um tribunal de guerra; tem poder de atuação quase in
finito, segundo a vontade do Presidente dos Estados
Unidos em relação ao mundo.

Trata-se de tribunal que pode julgar, condenar e exe
cutar suspeitos de atos terroristas em qualquer lugar do
mundo e sem recurso - não cabe recurso! O único poder
de apelação, segundo a famigerada lei - sim, porque há lei
terrorista, criada para disseminar o terror -, seria recorrer
ao Presidente da República dos Estados Unidos e ao Se
cretário de Defesa. Nenhuma corte internacional terá po
der de receber recurso de qualquer suspeito.

Percebam V.Exas. a dimensão do problema:
esse tribunal poderá funcionar em qualquer país. Vide
os senhores a gravidade. É preciso que o mundo intei-

RESOLUÇÃO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

RESOLUÇÃO N° 14 DA VI ASSEMBLÉIA
EXTRAORDINÁRIA DO PARLAMENTO

LATINO-AMERICANO

Sobre medicamentos essenciais e medicamen
tos genéricos

Resolve:
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que interpretam a vez daqueles que também não têm Apoiar a posição do Brasil e a Resolução da Co-
vez, porque não conseguem obter o eco necessário. missão de Saúde em relação:

É importante que as CPls funcionem pa~a ~u~ a) À possibilidade de que se quebrem as paten-
possam acabar com o esquema de estruturaçao unl- tes de medicamentos essenciais' e
ca pois uma ou duas empresas tomaram conta da b) A" I t - d I't" d d' t

'd - d I 't Imp an açao e po I Icas e me Icamen ospro uçao e el e. . . A" L'
Nós, da Comissão de Agricultura, vamos estar genencos na menca atina.

em Minas Gerais na próxima segunda-feira. Estare- São Paulo, Brasil, 30 de novembro de 2001
mos reunidos com todos os representantes das seis
CPls em Minas Gerais. Em seguida, apresentaremos
a esta Casa os dados - elementos que formam o pre
ço do leite - e os nomes de quem está ganhando, se
locupletando, enriquecendo e explorando o leite. Pre
cisamos dar nome aos bois.

A Comissão de Agricuhura tem a responsabilidade
de ser uma espécie de catalisador: recolher dados e re
suhados da CPI do Rio Grande do Sul, de Santa Catari
na, do Paraná, de Mato Grosso do Sul, de Goiás, de Mi
nas Gerais e apresentá-los a esta Casa. Com essas in
formações, a Câmara dos Deputados, através da Comis
são de Agricuhura, deverá tomar séria posição, a fim de
reverter o quadro em favor dos agricuhores, da pequena
propriedade, da agricuhura familiar para que possam
continuar produzindo leite, mas também receber digna
mente por sua produção.

O SR. CARLOS MOSCONI (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.Exa que
faça constar dos Anais da Casa resolução de minha
autoria, aprovada por unanimidade e apresentada em
reunião plenária do Parlamento Latino-Americano, na
semana passada, em São Paulo.

Todos os países ali presentes - os 22 países
que compõem o Parlamento Latino-Americano vota
ram favoravelmente - admitiram a possibilidade de
quebra das patentes no País, e em toda a América
Latina, para os medicamentos considerados essenci
ais. E isso consta do segundo item da resolução que
trata da implantação de políticas de medicamentos
genéricos em toda a América Latina.

Em face da importância do tema e do momento
em que estamos vivendo, o Brasil coloca-se em uma
posição de vanguarda em relação ao tema. Daí por
que me parece oportuno apresentar a esta Casa có
pia da resolução aprovada no Parlamento Lati
no-Americano.

Muito obrigado Sr. Presidente.
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ro fale contra, denuncie. Daqui a pouco, pegam um la- do valor emprestado através do FUNDAP - Fundo de
tino-americano na Venezuela, na Colômbia, em Apoio à Importação.
Cuba, ou mesmo no Brasil, promovem armação no Por outro lado com documentos e estudos técni-
Sul do País ~ só Deus sabe o que pode acontecer. cos elaborados por ~ud~ores da Rece~a Federal e pro-
E~es po~em Julg~r, condenar e executar sem apela- curadores, foi possível comprovar que mais 60 bilhões de
çao. Esta sendo Implantado o terror no mundo. dólares em produtos importados entram no Brasil sem

Urge que o povo brasileiro, através de seus repre- qualquer fiscalização, o que pode resu~ar em sonegação
sentantes na Câmara dos Deputados, faça denúncias vi- de mais de 30 bilhões de reais por ano.
gorosas. O que ~stá ac?n~ecendo c<?ntra o povo palesti- Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
no ~epresenta atrt~de cnmlnosa, faSCista,. que esta sendo em num País que apresenta déficit na sua balança co-
estimulada e apoiada pelos Estados Unidos. mercial, que tem um rombo significativo no seu balan-

_ Sr: Pr~side~te, n~<? podem?s aceitar e,?sa situa- ço de pagamentos, além de um dos mais elevados ín-
çao, pOIS nao eXiste lei mternaclonal que de a deter- dices de desemprego, e estando o seu mercado inter-
minado país direitos sobre a vida e a morte dos cida- no sofrendo com a recessão, como justificar então in-
dãos do mundo. centivos às importações? É bom dizer: importação de

É preciso que levantemos nossa voz para que bugigangas e outros produtos que chegam da China,
possamos ser ouvidos. Do contrário, estaremos todos Taiwan e Europa, subfaturados, em completa desi-
sob a ameaça da vontade imperial, tresloucada e in- gualdade com o mercado interno.
sana do President~ ~os Esta?os Unidos, que preten- Várias s~uações de fraudes nos foram apresenta-
de ser dono dos direitos d~ Vida e morte de todas as das através de documentos. Como exemplo, foi-nos
pessoas para melhor dominar o mundo. apresentada, durante a audiência, uma máquina esme-

Precisamos apostar no futuro, na esperança, na riladora, que custa no mercado interno cerca de 140 re-
nova ordem mundial, baseada na paz e no respeito à ais. Estas mesmas máquinas, Sras. e Srs. Parlamenta-
autodeterminação dos povos. res, entram em nosso País faturadas a 3,80 reais. So-

Era o que tinha a dizer. mente uma empresa brasileira importou 100 contai-
O SA. PRESIDENTE (Enio Bacci) - As portarias ner:s repleto.s desse mesmo produto. Noutra situação,

registram a presença de 452 Deputados, mas ainda mais de 3 mil toneladas d~ trapos, panos velhos ou pe-
não obtivemos quorum no painel eletrônico. da90s de.panos -_era assim mesmo que consta.v~ ~as

. . gUlas de Importaçao; consta nos documentos ofiCiaiS -
Portanto, soll~lto aos Sr,? ~eputados que ~e en- ingressaram no Brasil através do Porto de Suape, em

contram ~as dema!s dependenc/as da.Ca3a, seja em Pernambuco. No entanto, durante verificação de alguns
seus gablnete~, .seJa ~as salas de Comlssoes, que ve- desses containers, foram encontrados ternos, camisas
nham ao plenano registrar sua~ prese~ças. de griffe e outras roupas caríssimas. Nada de trapos.

O SR. PRESlpENTE .(Emo Baccl) - Concedo a Mas a mercadoria foi faturada por 0,07 centavos de dó-
palavra ao Sr. Wellrngton DIas. lar. E em tempo de apagão, quando as famílias brasilei-

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia ras estão trocando as luminárias de suas casas, lâmpa-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- das fluorescentes estão entrando no País e faturadas a
putados, foi realizada no dia de hoje, reunião ordiná- 0,03 centavos de dólar. Em alguns containers, onde
ria de audiência pública, na Comissão de Fiscaliza- nas guias de importação constava a mercadoria como
ção Financeira e Controle, onde tratamos acerca das sendo bíblias, os importadores tentavam fazer ingressar
denúncias sobre a facilidade, divulgada pela impren- no País produtos como cocaína, armas e munições, e o
sa, com que são cometidas fraudes no comércio exte- fato passaria despercebido, normalmente, inclusive
rior. com sinal verde no SISCOMEX - as guias já estavam li-

A audiência pública foi requerida por mim e pe- beradas. Não fosse a astúcia de alguns fiscais federais,
los Deputados Aloizio Mercadante, João Magno e Ri- que, numa averiguação rotineira apreenderam toda a
cardo Berzoini, e contou com a participação do Pro- mercadoria, seria apenas mais um container de produ-
curador-Chefe do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Flávio tos importados que chegaria ao nosso País e seguiria,
Paifão, e dos Procuradores da República no Estado com autorização do SISCOMEX, é bom que se diga,
do Rio de Janeiro, Dr. Carlos Alberto Gomes de Agui- para o nosso mercado consumidor. Informações outras
ar e Dr. José Augusto Vargas. repassadas pelos procuradores- e tudo está documen-

Sr. Presidente, estamos estarrecidos com a situ- tado - nos dão conta de que navios descarregam pro-
ação de fraudes no comércio exterior brasileiro. Para dutos e estes chegam ao mercado sem sequer passar
se ter uma idéia, o Brasil está gastando mais de 4 bi- pelas alfândegas.
Ihões de reais por ano com incentivos à importação, o Como então, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
que já é um escândalo. Como se isto não bastasse, o mentares, um industrial brasileiro, que compra maté-
Governo ainda subsidia as importações com até 90% ria-prima em nosso País, às vezes financiando a com-
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pra com juros altos, que paga corretamente o salário ra, que justificou não somente à Câmara dos Deputados,
dos seus empregados e os impostos devidos, pode mas também ao Senado Federal a necessidade de sua
concorrer e trabalhar nesta situação? aprovação ainda no ano 2000, como forma de diminuir o

O que nos espantou mais ainda, na audiência, foi preço dos medicamentos e as~i~ facilitar a aquisição
saber que o Sr. Secretário da Receita Federal, Everardo desses produt.os pelo povo brasileiro.
Maciel, bem como o Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, entende-
Dr. Pedro Malan, são conhecedores desta situação. Eles mos que para baixar preço de medicamentos não é
tomaram conhecimento dessas irregularidades e adota- necessário que o Estado conceda benefícios fiscais
ram medidas concretas, impedindo que os auditores às grandes indústrias transnacionais, produtoras ou
prosseguissem o seu trabalho. Sim, Sras. e Srs. Par1a- importadoras; bastaria que fosse houvesse um efeti-
mentares, o Sr. Secretário da Receita e o Sr. Ministro de vo controle de preços.
Estado da Fazenda afastaram do cargo os auditores e A CPI dos Medicamentos apurou que o lucro ob-
impuseram, através de medida provisória, a legalização tido pela indústria de medicamentos neste País é ab-
destas ilegalidades e imoralidades. surdo, inadmissível, mas o Presidente da República e

Finalizando, Sr. Presidente, quero dizer que es- o Ministr? José Serr~ pref~rira.m trilhar o caminho da
tamos encaminhando projetos de decreto legislativo, concessao de benefiCIOS fiScaiS.
anulando portarias e outros atos ilegais. Quero infor- O art. 6° da Lei n° 10.147, de 2000, obriga o
mar ainda a esta Casa que, após a audiência pública Chefe do Poder Executivo a encaminhar ao Congres-
com os procuradores, juntamente com os Deputados so Nacional, semestralmente, relatório comparativo
Fernando Zuppo, Max Mauro e outros membros da da evolução de preços dos medicamentos e do mon-
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, de- tante do benefício fiscal. Pois bem, já estamos no final
cidimos encabeçar um pedido de Comissão Parla- do ano de 2001 e nenhum relatório nos foi enviado até
mentar de Inquérito para investigar a fundo esta situa- esta data, o que caracteriza total desrespeito à socie-
ção. Econtamos com o apoio dos demais pares desta dade brasileira, aqui representada.
Casa para encaminhar e aprovar a matéria. Esperamos que o Presidente desta Casa cum-

Era o que tinha a dizer. pra o Regimento e instaure o processo. O Presidente
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB _ Fernand? Hen~ique deixou de cumprir a lei.

AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e MUito obrigada.
Srs. Deputados, hoje pela manhã, eu e o Deputado Iná- O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR. Pro-
cio Arruda, Líder do PCdoB, protocolamos na Mesa des- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
ta Casa representação contra o Presidente da República. Srs. Deputados, diante da ausência de negociação
Nela solicitamos à Câmara dos Deputados que, nos ter- efetiva e da indefinição por parte do Governo parana-
mos do art. 86 da Constituição Federal, admita acusação ense, o Comando Estadual das Universidades em
contra o Sr. Femando Henrique Cardoso pela prática de Greve solicitou audiência ao Governador Jaime Ler-
crimes de responsabilidade, ficando S.Exa. suspenso de ner, para tratar do impasse que levou os servidores a
suas funções após a instauração de processo pelo Se- deflagrar o movimento paredista.
nado Federal, conso~nte. estabelece o inciso II do § 1° do No histórico dos fatos, fica patente que a res-
art. 86 do texto constitucional. posta usual dos interlocutores do Governo Estadual

Sr. Presidente, reputo da maior gravidade essa tem sido a esquiva e a tergiversação, sem o ofereci-
representação. Há algumas semanas estamos fazen- mento de alternativas para o encerramento da greve,
do buscas no Congresso Nacional de um relatório de- que perdura desde 17 de setembro.
monstrativo de isenção de PIS/PASEP e COFINS, Apesar de provado, com informações extraídas
concedida à indústria de medicamentos - não apenas do Projeto de Lei n° 407, de 2001, assinado pelo Go-
aos produtores de medicamentos, mas também aos vernador, que há margem para um reajuste linear
importadores - pela Lei nO 10.147, aprovada nesta para o conjunto dos servidores públicos do Estado, da
Casa em 21 de dezembro de 2000. Foi concedido re- ordem de 31 %, o Chefe da Casa Civil desconsiderou
gime especial de utilização de crédito presumido da a análise dos dados do próprio Governo e não apon-
contribuição para PIS/PASEP e COFINS às pessoas tou qualquer perspectiva para o impasse da greve, es-
jurídicas que procedem à industrialização ou importa- cudando-se em problemas criados pela própria admi-
ção de produtos classificados nas posições 3.003 e nistração, como a frustrada venda da COPEL e a de-
3.004 da TIPI e que tenham firmado com a União sestruturação da previdência estadual.
compr~misso de

o
ajustar:n~nto de conduta, nos termos Vale lembrar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

do § 6 do art. 5 da Lei n 7.347, de 1975. tados,queofimdomovimentoparedistadejulhode2000
A lei é extremamente polêmica, Sr. Presidente, foi condicionado à retomada do diálogo no início de 2001 ,

mas foi aprovada nesta Casa em regime de urgência em face do que o Fórum das Entidades Sindicais e Asso-
constitucional, com muito empenho do Minístro José Ser- cíativas de Ensino Superior Público do Estado do Paraná
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tenta, desde 8 de fevereiro deste ano: a reabertura e o es
tabelecimento de um calendário de negociações.

Assim, permanecem na pauta os seguintes
itens:

1. Reajuste salarial de 50,03%, extensivo aos
inativos;

2. Revisão anual salarial no mês de junho
(data-base);

3. Revisão e regularização do PCCS (Plano de
Carreira, Cargos e Salários) para os servidores técni
co-administrativos;

4. Recuperação do Sistema de Saúde do Esta
do -IPE;

5. Manutenção da Licença Especial;
6. Com relações às aposentadorias: fim dos

descontos previdenciários (Paranaprevidência) e ga
rantia de aposentadoria para quem completou tempo;

7. Extinção do redutor salarial para ativos e inati-
vos;

8. Financiamento integral do custeio e manuten
ção das Instituições Estaduais de Ensino Superior 
IEES;

9. Abertura de concursos públicos para preen
chimento das vagas requisitadas pelas IEES.

De qualquer modo, nobres colegas, o Comando
Estadual de Greve aguarda o anúncio do índice de re
posição salarial, prometido pelo Secretário de Ciên
cia, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Para
ná para esta primeira semana de dezembro.

Reafirmo o meu apoio aos servidores estaduais
do Paraná, em especial aos das Instituições Estadua
is de Ensino Superior em greve.

Espero que o Governador Jaime Lerner receba os
seus representantes e encaminlle uma solução que
atenda às suas justas reivindicações e presenteie, as
sim, milhares de alunos com a retomada das aulas.

Muito obrigado.
O SR. MAX ROSENMANN (PMDB - PR. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, na última sexta-feira, uma equipe for
mada por representantes do Ministério Público, uni
versidades, Conselho de Engenharia e organizações
não-governamentais ambientais apresentou o resul
tado da mais completa pesquisa já feita sobre a água
de Curitiba e Região Metropolitana.

Essa pesquisa foi realizada a nosso pedido e
apresentada dentro do seminário Água - Problemas e
Soluções para o Século XXI. As conclusões mostraram
que a água fornecida pela SANEPAR apresenta anas
concentrações de trialometanos, substâncias considera
das cancerígenas. E confirmou que o consumo destas
substâncias durante um longo período pode ocasionar,
além de câncer, problemas como deformação e abortos.

O grupo que realizou essa pesquisa foi formado
no início do ano, depois que nós levantamos uma sé-

rie de questionamentos sobre os riscos potenciais da
falta de controle sobre os mananciais e os métodos
de tratamento da água consumida na região.

Na ocasião, apontamos indícios de que, para
compensar a falta de saneamento adequado e a
grande quantidade de lixo e outros resíduos nos ma
nanciais, a SANEPAR estaria utilizando uma volume
excessivo de cloro no tratamento, o que poderia resul
tar na formação de substâncias cancerígenas.

Encaminhamos essas informações ao Ministé
rio Público, através da Promotoria de Defesa do Meio
Ambiente, e pedimos que fosse formado um grupo
para realizar diagnóstico isento da situação, o que
efetivamente aconteceu e resultou na pesquisa divul
gada na semana passada.

De acordo com uma das pesquisadoras da equipe
que realizou o estudo, Cristina Braga, do Departamento
de Engenharia Química da Universidade Federal do Pa
raná, o grupo desenvolveu análises em dez pontos, em
rios e rede de abastecimento de Curitiba e Pinhais.

As análises indicam concentrações anas de trialo
metanos, cloro e coliformes fecais, estes únimos na água
in natura. Dos dez pontos, os pesquisadores escolhe
ram dois para avaliar a concentração de trialometanos.

Nos dois locais, as análises indicam a presença
da substância nos limites máximos permitidos pelo
Ministério da Saúde.

Porém, a concentração de um dos trialometa
nos encontrado - o clorofórmio - estava mais que duas
vezes acima do indicado pela Organização Mundial de
Saúde, configurando-se uma situação extremamente
preocupante para a saúde da população local.

Os trialometanos são compostos gerados pela
combinação de coliformes fecais e cloro, o produto
usado para o tratamento.

O Prof. Jorge Macedo, da Universidade Federal
de Juiz de Fora, afirma que a solução para o problema
é controlar o lançamento de coliformes na água bruta,
evitando o lançamento de esgoto nos rios.

As análises da UFPR indicam a presença de co
liformes fecais até 15 vezes mais do que o permitido
pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente.

A situação foi verificada no Rio Palmital. A pre
sença de cloro na água tratada também chega a ser
duas vezes maior do que o permitido pelos padrões
do Ministério da Saúde.

A pesquisa demonstrou aquilo que nós já vínhamos
apontando. O uso excessivo e indiscriminado do cloro tor
nou-se urna muleta do sistema público de saneamento no
Brasil, que prefere esse expediente fácil a investir na pro
teção dos mananciais e dos métodos de tratamento.

Assim como já fizemos quando surgiram as pri
meiras informações sobre o problema, estamos enca
minhando os resultados da pesquisa e das discus
sões do seminário para que sirvam de subsídio às
discussões, no Congresso Nacional, da reforma do



EDITORIAL A QUE SE REFERE O
ORADOR:

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao Deputado Professor LuizinhoDisporá
S.Exa. de até cinco minutos.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, estamos vivendo o que muitos chamam de
rescaldo, o após, o day after de uma decisão talvez
das mais duras da história da Câmara dos Deputa
dos, decisão que estamos tentando entender até ago
ra, porque não há nela coerência alguma.

O Senado diz que não votará de afogadilho o
projeto que altera, que reduz, que precariza, que des
trói os direitos dos trabalhadores brasileiros aprovado
aqui sob a draconiana pressão que o Presidente Fer
nando Henrique e o Ministro Francisco Dornelles
exerceram sobre a Câmara dos Deputados. Não con
seguimos entender até o momento como os Deputa
dos da base governista se propuseram a ser os dig
nos representantes da violação dos direitos dos tra
balhadores às vésperas do Natal e do Ano Novo.

Essa cesta de Natal será registrada pela História.
A Central Única dos Trabalhadores e todas as

confederações comprometeram-se - e vão cumprir 
a divulgar claramente o nome dos Parlamentares que
votaram "sim e dos que votaram "não" ao projeto, e
esperamos que o façam de forma apimentada, escla
recendo que a decisão tomada pelo Governo foi puro
capricho imposto à sua base parlamentar.

O Ministro disse que precisava criar uma situa
ção de duplicidade de relações nas contratações, em
relação aos direitos dos trabalhadores do mesmo se
tor. Disse que precisava dar aos empresários condi
ções para que, em crise econômica, pudessem ga
rantir, com a violência da subtração de direitos dos
trabalhadores, a manutenção dos empregos.

Fica claro que esse é um projet9 que interessa
única e exclusivamente aos patrões. E um projeto al
goz, prepotente e violento, que destrói direitos dos
trabalhadores e subtrai renda ao trabalho para agre
gá-Ia ao capital, mesmo que esse capital não faça
nada além de manter seus privilégios. O próprio Pre
sidente da República assumiu publicamente, em
duas ou três entrevistas, que não queria mais empre-
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saneamento e dos mecanismos de controle sobre a Desembargador Carlos Alberto Dutra Cintr~, .~gresso

qualidade da água. do Ministé~i? Público, homem da maior credibilidade e
Até porque o problema da poluição dos manan- responsablhd~de. Congratul~-r:ne com a no~a_Mesa.

ciais é comum a praticamente todas as Capitais e Sr. Preslde.nt~, a propo~lto dessa elelçao, peç?
grandes cidades brasileiras. Portanto, os mesmos a V.E~ a transcnçao nos A.nals desta C:asa ~e edlton-
problemas verificados na Capital paranaense devem ai. do J?r~al A T?,rde,. assln.ad9 pelo Jornalista Cruz
se repetir no restante do País. RIos e intitulado Justiça Altiva.

É importante lembrar que atualmente está em de- Muito obrigado, Sr. Presidente.
bate no Parlamento um projeto que tira dos Municípios o O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa re-
controle sobre os serviços de saneamento e abasteci- cebe o documento e autoriza sua transcrição.
mento de água, abrindo caminho para a privatização do
setor.

É preciso avaliar com muito cuidado essa ques
tão, já que da qualidade da água depende a saúde de
toda a população. Além disso, com a possibilidade de
escassez, cada vez mais a água está se tornando um
ítem de valor estratégico para o mundo.

Outra questão a ser discutida com urgência é a
Portaria n° 1.469, do Ministério da Saúde, que regula os
procedimentos que devem ser adotados pelas empresas
de saneamento no controle e vigilância da água.

A portaria, que entrou em vigor em 1999, dando
prazo de dois anos para que os Municípios e Estados se
adaptassem, prevê, por exemplo, o mon~oramento de 24
parâmetros de diferentes princípios ativos de pesticidas
agrícolas, cuja presença na água deve ser acompanha
da constantemente pelas empresas saneadoras.

Ocorre que, somente no Paraná, existem 300
princípios ativos de defensivos agrícolas sendo co
mercializados livremente. Isso significa que, na práti
ca, mais de 200 tipos de pesticidas não têm monitora
mento previsto pela portaria e podem estar passando
livremente na água consumida pela população.

Diante dessa situação, temos a convicção de
que o Congresso não se furtará à responsabilidade
de discutir a fundo a questão da água, dos sistemas
de saneamento público e das normas de fiscalização
dos mananciais, pois a saúde de toda a população
brasileira, de nossos filhos e netos, depende disso.

Quero também registrar aqui meus votos de
congratulações ao Ministério Público, pelo excelente
trabalho realizado, e à Universidade Federal do Para
ná, que promoveu um diagnóstico preciso, completo e
isento da situação da água fornecida à população de
Curitiba, e que certamente servirá de base para a dis
cussão e formulação de soluções para essa questão
em todo o País.

Sr. Presidente, peço a V.Exa que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. BENITO GAMA (PMDB - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, na última segunda-feira, dia 3 de dezembro, na
Bahia, foi realizada a eleição para a Mesa Diretora do
Tribunal de Justiça do Estado. Foi eleito Presidente o



Justiça altiva

Pelo que sei, nos tribunais
superiores, em Brasllia, os n:.
CW'SOS oriundos da Bahia jám·
lr.III1 em julgamento sob repa
ros irônicoo lb iniDistros, tal a
_ de que estava, injusta-
mente ou não, n:vestido oJudi.
ciário baiano, no qual, diga-se
de passagem,· tantas pessoas
ilustres erespeitáveis figuram
na sua galeria eainda hoje n~
seus quadros.

Por tais razões, aeIeiçãopa·
ra os cargos de direção do Ju
dicWio despertou incomum
curiosidade, sendo oseu resul
tado festejado por magistra
dos, promotores. advogados e
funcionários como um mo
mento de afimlação de autori
dade e independência da ma
gislratura baiana.
. Foi, digamos, um pleito his

tórico por Iel assinalado, quere
mos crer, mn divisor de águas,
um marco honroso na existên·
cia de um Poder do &tadoque,
por motivos vários, vinha per.
dendo asua independência, a
soa autonomia, aliberdade ine
rente àsua existência.

Merecem, pois, o aplauso
dos _os os desembargado
res que romperam os~s que
alavam o Judiciário àpolítica,
àpolítica de corriIho. OJudi
ciário viveu no 61timo dia 3
um dos momentos mais feli·
zes Parabéns.

Aeleição do óIIimo dia 3no
TriWnaI de Justiça uIlmpassou
~ limites do Judiciário, desper
tando interesse na sociedade
em gel1ll. A razão foi um dos
candidatos rer sido considerado
patrocinado por prestigioso e
poderoso político, oque deixa·
va aimpressão de inevitabilida
de da sua eleição.

OTribunal parece ter apro
veitado aopommidade para li
beltar-se de injunções políticas,
elegendo para presidi-lo ode·
sembargador Carlos Cinlra, que
concorreu aocargc sem "padri
nhos", confiado apenas no seu
merecimento e lU! altivez dos
seus colegas.

Ficou, pois, assiDalado O!"C

ferioo pleito como um m0men

to de afirmação da sua indep:n
dência pelo Judiciário baiano.

Verdade seja dita, aJustiça
na Bahia eslava carente, como
nuoca, de wna atitude como a
da última segunda-feird. visto
ter·se tomado pública e até
acinJosa a ingerência política
lUIS suas decis~, aponlo de
não constituir segredo apressão
sofrida por magistrad05 contra
julgamentos desfaVoráveis à
Fazenda Pública, sobretudo li·
minares. considerados, igno

,JilDtemenIe, sentenças definiti.
vaseineconiveis.
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sários no seu encalço dizendo-lhe que não havia alte- essa praga, que devasta nossa segurança, arrasa
rado as leis trabalhistas, que não havia alterado os di- com nossa auto-estima, devasta nossos direitos de
reitos dos trabalhadores. cidadãos, solapa nosso desenvolvimento e assola

, Por que, quando se mexeu na Consolidação das nossos semelhantes.
Leis do Trabalho, não se alterou uma vírgula para me-
lhorar as relações entre capital e força de trabalho?
Contratação sindical, representação sindical na fábrica,
fim do imposto síndical, reconhecimento das centrais
sindicais, nada disso foi afetado. Mas Fernando Henri
que precisava dar uma resposta aos empresários, pre
cisava mostrar que faz tudo, que não mede esforços,
que leva as suas ações às últimas conseqüências para
garantir a concentração de renda em nosso País.

Foi o que fez com a tabela do Imposto de Ren-
da, dizendo que haveria redução na arrecadação do
Estado, argumento que nada mais objetiva a não ser
o confisco da renda da classe média. A classe média,
tendo recuperado seu poder de compra, acaba tendo
uma redução de renda, solapada por taxas e contri
buições, além do Imposto de Renda que os contribu
intes obrigatoriamente têm de pagar. Portanto, essa é
a lógica, essa é a regra.

Não poderíamos terminar o ano de 2001 sem
que o Governo Fernando Henrique mais vez desse ao
povo uma bela cesta de Natal: precarização, incerte
za, redução de direitos trabalhistas, bem como con
centração de renda, em benefício do capital, do gran
de empresariado nacional e internacional.

Esta é a regra deste Governo: tudo para o capi
tal e para oprocesso de concentração de renda; nada
para o trabalhador.

É a nossa mensagem de final de ano.
O SR. COSTA FERREIRA (Bloco/PFL - MA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o problema da violência aflige, ator
menta, tortura. Aflige as mães, cujos filhos, sem a míni
ma segurança que seja, sequer para locomoverem-se
nas ruas de nossas metrópoles, diuturnamente arris
cam-se ao sair de seus lares; atormenta os pais, cujos
ganha-pães, essenciais para o sustento de suas famíli
as, importam riscos consideráveis, quando menos,
tão-só pelo crime de irem trabalhar; tortura a ambos,
mãe e pai, com graves repercussões no convívio famili
ar, pelas tensões inevitáveis daí resultantes.

Há violência para todos os gostos, de todos os ti
pos, de todos os matizes, oriunda dos mais diversos fa
tores. Começa pela violência no aconchego dos lares,
passa pela violência dos vizinhos, da favela, do bairro,
da região, enfim, continua pela violência dos assaltos, e,
para não seguir enumerando série infindável de modali
dades da violência - cujo escalamento no Brasil, há dé
cadas, é, infelizmente, um fato -, acaba na violência dos
seqüestros, das drogas, das guerrilhas, nessas tão inú
meras quanto evitáveis mortes.

Eminentes Parlamentares, isso temque acabar.
Porque todos, indistintamente todos, sofrem com
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Sem exceção, a violência atinge, indistintamente,
todos: a classe pobre, a classe média, a classe rica. De
las, a que mais sofre é a segunda - o d~o estamento dos
remediados. Os ricos porque têm dinheiro para prote
ger-se: carros blindados, segurança permanente para si
e para os seus, até mesmo jatinhos e helicópteros para
que se desloquem a salvo das viciss~udes que aos ou
tros atingem; os pobres porque, embora não tenham po
der aquisitivo para isso, et pour cause, não apresentam
incentivo à cobiça dos meliantes- esses, afinal, até mes
mo por impossibilidade fática, não podem surripiar bens
de quem nada tem; e porque os remediados, justamente
por estarem in medio, de um lado, a exemplo dos ricos,
têm dinheiro, mas mu~íssimo menos do que o que é pre
ciso para sustentar sua segurança particular. Outros, a
exemplo dos pobres, ganham, é verdade, um pouco
mais, contudo, não o necessário para proteger-se, embo
ra o suficiente para despertar a sanha dos marginais.

É evidente que todos, sem exceção, absolutamen
te todos os cidadãos, merecem plena e cabal segurança.
Não diríamos absoluta segurança, pois que isso não
existe. Mas repetimos: plena e cabal segurança. Plena no
sentido de que a pessoa possa ir e vir - ao menos isso-,
que lhe é próprio direito fundamental, previsto na Lei Mai
or; cabal, no sentido de que se sintam seguros com rela
ção à violência, em todas as suas nuanças.

É evidente que a segurança dos cidadãos de
pende - coisa que não é, aliás, novidade, porque se
estende a praticamente todos os problemas sociocul
turais - de pletora de fatores. Para começar, parece
ser evidente que sociedades cujo índice de desenvol
vimento humano-IDH é alto têm, paralelamente, me
lhores indicadores de segurança. Como olDH depen
de do estado da educação, da saúde e da renda per
capita, parâmetros cuja melhoria sabidamente impli
ca mais longo tempo de maturação, e como se requer
absoluta urgência no trato da questão segurança, que
angustia o cotidiano do brasileiro de modo cada vez
mais insuportável, urge, no curto, curtíssimo prazo,
que se envidem esforços imediatos, antes que a coisa
desande para a guerra civil, situação de que, por
exemplo, nas periferias de nossas grandes aglomera
ções urbanas, não se está muito longe.

E a prioridade aí, ilustres pares, é o combate à
impunidade. Entre uma lei que condene um assassi
no a trinta anos de reclusão, e não funcione, e outra
que o condene a cinco, mas funcione, mil vezes essa
última. Como neste País a primeira é a que vige, nesta
santa terrinha as coisas parecem se inverter: o crime
vale o risco, por ser o risco insignificante, e o lucro, em
contraponto, enorme.

Por tudo isso, vimos, desta tribuna, consignar o
óbvio, o rodrigueano óbvio e ululante: que se dê priori
dade um ao combate à violência, a partir de ontem,
pela única maneira pela qual isso se pode, a contento,
fazer: dinheiro. Dinheiro para presídios decentes, cujo
tamanho se compadeça da população carcerária, di
nheiro para a reeducação do preso, em todo o nobre
significado que esse termo possui, isto é, educar para
a vida produtiva e não para o crime, enfim, dinheiro
nem muito nem pouco, mas o necessário, o que não
tem sido o caso dos gastos das últimas décadas na
área - para pagar bem, mu~o bem, muitíssimo bem,
sem que aí se veja qualquer exagero, fique claro, para
atrair mais pessoas de escol, seja delegados, seja in
vestigadores, seja educadores, seja médicos, nutricio
nistas ou outros profissionais da área, para trabalha
rem no sistema penal do País; e dinheiro para viaturas,
armamentos, munição, edificações, e por aí vai.

Segurança não se constrói com infindáveis, in
dignadas, manchetes de jornais; segurança não se
faz com reiterados, embora acertados, diagnósticos
de teses acadêmicas; segurança não se dá por via de
debates intermináveis de prós e contras, de tais ou
quais medidas, ad aeternum adiadas, quiçá desde o
ano 1500. Segurança se edifica por meio de ações
concretas; segurança se produz agindo, com eficiên
cia e eficácia, no próprio sistema de segurança, e em
seu dia-a-dia; segurança, por fim, se faz tão-só, e isso
é o mais importante que se diga, assumindo custos,
um mínimo de custos para um máximo de benefícios,
mas mesmo assim, sem dúvida, custos. Afinal, o di
nheiro é a mola do mundo e, para saber-se a quantas
anda a segurança num País, basta que se pergunte
quanto se precisa, e, ante a resposta, quanto, em fun
ção do que se precisa, se gasta na luta contra a vio
lência. E o mesmo vale para outros setores, tão sensí
veis quanto esse, da vida nacional, na emblemática
expressão, por exemplo, da educação, da saúde e da
previdência. Fique claro: não é o discurso, mas o en
cargo, o próprio ônus econômico-financeiro. Paralela
mente, não é a magia do planejamento, mas a reali
dade mesma da implementação que livrará o Brasil
do problema - solúvel, porque se outros países o re
solveram, nós também podemos fazê-lo - que ora
tanto a nós constrange e preocupa.

Muito obrigado.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, ontem vimos nesta Casa a votação do projeto de
lei que permite a chamada flexibilização da Consoli
dação das Leis do Trabalho, que perm~eque acordos
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setoriais entre sindicatos patronais e de trabalhado
res prevaleçam sobre o próprio texto da lei.

A votação mostrou que a base do Governo, em
bora revelando algumas perdas, conseguiu dobrar a
vontade de muitos Deputados que haviam anterior
mente anunciado que iriam votar a favor dos direitos
dos trabalhadores.

A matéria está vencida nesta Casa e vai para o
Senado Federal. Um pouco afastado do clima de
emoção que vivemos durante três semanas em virtu
de dos debates e discussões sobre o assunto, quero
ainda abordá-lo, porque se é matéria vencida nesta
Casa não é no Congresso Nacional, muito menos pe
rante a sociedade brasileira.

Sr. Presidente, gostaria de explorar aspecto intri
gante que diz respeito ao custo da folha de pagamento
dos trabalhadores das empresas brasileiras. Tenho em
mãos dados levantados pelo DIEESE que mostram o
índice salarial em São Paulo desde 1985 até o presente
ano. Tomando por base o período de 1985 a 1987, veri
ficamos que os trabalhadores de São Paulo tiveram per
da salarial de 25% em valores reais. A massa salarial
está caindo e a economia - embora pouco - está cres
cendo. Portanto, o peso relativo da massa salarial no
custo da produção está declinante.

Será que isso significa que as folhas de salário
têm um peso exagerado na composição dos custos
das empresas? Outros dados de 1994, publicados
num periódico que trata do assunto, mostram o custo
da hora/trabalho em diversos países. Citarei alguns:
Alemanha, 24,87 dólares a hora, no setor manufatu
reiro; Suécia, 18,30 dólares; Reino Unido, 12,37 dóla
res; Irlanda, 11,88 dólares; Portugal, 4,63 dólares;
Brasil, 2,68 dólares - no nosso País o custo da
hora/trabalho é o menor de todo o mundo.

Certamente isso gera competitividade. Perversa,
mas gera. No entanto, fala-se no Custo Brasil, afir
ma-se que o Brasil precisa ganhar competitividade.
Onde está a contradição? O que o Ministério do Traba
lho, o Governo Federal e muitos empresários não qui
seram ver é que o que esmaga a empresa nacional, a
atividade produtiva, o que faz milhões de empreendi
mentos falirem ou viverem à margem da falência, bus
cando na sonegação formas espúrias de sobrevivên
cia, é a falta de uma política de desenvolvimento para
este País, é a falta de investimentos para promover o
crescimento, são os juros escorchantes, componentes
de uma política macroeconômica, que privilegia o capi
tal financeiro em detrimento do capital produtivo.

Essa dicotomia, esse desvio de enfoque, pelo
qual se deixa de olhar o principal fator de esmagamento
da indústria, da agricultura e da produção, para se olhar

o secundário, compondo a força de trabalho pelos
mares da nossa economia, gera efeitos trágicos.

Esse projeto de lei, se for aprovado no Senado
espero que não o seja -, não vai redundar em ne
nhum benefício. Pelo contrário, gerará salários meno
res e menos benefícios para o povo, e não será instru
mento de desenvolvimento econômico.

O SR. CARLOS NADER (Bloco/PFL - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, na semana passada aconteceü, em
Fortaleza, a Assembléia da Conferência Interameri
cana de Seguridade Social. Um dado revelado nesse
encontro chamou-me a atenção. O número de mortes
em acidentes de trabalho no Brasil caiu 30% entre
1992 e 1997. Analisado assim, friamente, parece que
o problema no País é menos grave do que nos perío
dos anteriores. Mas não é bem assim. Os acidentes
de trabalho ainda são um caso grave na vida nacional.
E outro dado, também revelado no mesmo evento,
comprova a dimensão do problema: enquanto nos
Estados Unidos são registradas cinco mortes por aci
dentes de trabalho, para cada 1 milhão de habitantes,
no Brasil, pasmem, esse número chega a 111. É um
quadro apavorador, Srs. Deputados.

São inegáveis os esforços - justiça seja feita - que
as empresas vêm fazendo no sentido de reduzir esses
números. E essa redução de 30% provavelmente é fruto
do esforço conjunto de empresários e sindicatos para
reduzir as estatísticas. Estas, por sinal, ficam prejudica
das, tendo em vista que muitos acidentes, obviamente
sem óbito, não são informados aos órgãos competen
tes, através da obrigatória Comunicação de Acidente de
Trabalho (CAn. Neste caso, maus empresários e em
pregados, sem consciência de seus direitos, contribu
em para maquiar as estatísticas, que se fossem mais
próximas da realidade permitiriam ações mais eficazes
na redução dos números.

Proponho, Sr. Presidente, que seja recomendada
ao Governo Federal, através do Ministro do Trabalho e
Emprego, uma campanha maciça nos meios de comu
nicação de todo o País, dirigida a empregados e empre
gadores, no sentido de prevenir os acidentes. Não são
raros os casos de empresas que não cobram de seus
funcionários o uso de equipamentos de segurança. É
isso que mais impressiona nesta questão. Murtas em
presas até investem na compra de equipamentos, mas
não fiscalizam o uso regular por parte dos empregados.
Estes, por sua vez, muitas vezes desinformados da im
portância da prevenção, não fazem questão de se pro
teger. E há, é claro, os casos de empresas que não in
vestem em segurança e que são beneficiadas por tra
balhadores sem informação suficiente sobre riscos a
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que estão submetidos e do seu direito legítimo de só
trabalhar em condições seguras.

A televisão, o rádio e os jornais são meios efica
zes de conscientização. Minha proposta é que se de
senvolva uma campanha realmente maciça, de forma a
inserir a questão na ordem do dia de empresas, sindica
tos e trabalhadores. Sem este recurso, vejo com pessi
mismo a possibilidade de o Brasil reduzir o número de
acidentes de trabalho para níveis razoáveis, compatíve
is com os aceitos pelos organismos competentes.

Sem uma campanha dirigida, vamos continuar
ostentando números inadmissíveis, que, traduzidos,
envergonham o Brasil. pois são trabalhadores que
perdem a vida ou são mutilados. Quando pouco, fi
cam temporariamente afastados do trabalho, o que é
prejudicial às empresas. Em casos mais graves, são
amparados, como devem ser, pelo INSS, onerando os
cofres do instituto com um gasto que poderia ser infi
nitamente menor se houvesse mais consciência de
todas as partes envolvidas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado, o sul flumi
nense, região que honrosamente represento nesta
Casa, a cada dia que passa proporciona mais orgulho à
sua população. Dificuldades existem, não se pode ne
gar. São muitos os desafios a cumprir. principalmente
em infra-estrutura, uma deficiência de praticamente to
dos os Municípios, e na geração de emprego, hoje, sem
dúvida, a grande aspiração de todos os brasileiros.

Mas aos homens públicos é necessário reco
nhecer os esforços de outros homens públicos, ainda
que sejam de diferentes legendas partidárias. Acima
disso, está a necessidade de se ter a dignidade de re
conhecer o valor daqueles que optarem pela política e
a fazem de forma correta, austera e inovadora.

Agora mesmo, Sr. Presidente, o Município de Pi
raí acaba de ser contemplado com o Prêmio de Ges
tão Pública e Cidadania, do Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social, Fundação Getú
lio Vargas e Fundação Ford. O prêmio foi concedido
pelo Projeto de Desenvolvimento Local. Trata-se de
um programa que envolve oito cooperativas - de arte
sanato, doceteria, pães, costura e reciclagem. Esse
programa já envolve 300 mulheres. Além de ajudar na
estruturação das cooperativas, o Prefeito Luiz Fer
nando Pezão de Souza apoiou a comercialização dos
produtos, com a implantação da Feira do Artesão e a
construção de um centro de cooperativas.

Piraí, Srs. Deputados, é um pequeno Município
do sul fluminense. Até pouco tempo, era apenas um
bucólico lugar, com algum movimento nos finais de
semana, fruto da passagem pela cidade de proprietá
rios de sítios e fazendas, muitos dos quais residentes

no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, porém, Piraí
mostrou que, como se costuma dizer, tamanho não é
documento. O Prefeito saiu a campo para mostrar a
potencialidade econômica de seu Município, e hoje
abriga a Cervejaria Cintra, prestes a inaugurar sua fá
brica na cidade, e um pólo de tecnologia de informáti
ca, que vai gerar centenas de empregos.

Foram implantados cursos de qualificação profis
sional e banco de empregos, atendendo às necessida
des e expectativas daqueles que estavam, e ainda es
tão, fora do mercado de trabalho, que viram nessas inici
ativas a oportunidade de voltar à produzir, receber um
salário mensal para o sustento de suas famílias.

Com essas iniciativas, Piraí vem demonstrando
que mesmo uma pequena cidade pode agigantar-se
no desenvolvimento econômico quando é governada
de maneira correta, quando os homens públicos
põem mãos à obra.

Quero parabenizar Piraí pelo prêmio e, em es
pecial, a Secretária de Turismo Sheila Valle, cujo en
tusiasmo e discernimento sobre o alcance do Progra
ma de Desenvolvimento Local permitiram o reconhe
cimento nacional de instituições sérias. O prêmio abre
caminho para que Piraí receba novos investimentos,
linhas de crédito do BNDES, e assim possa continuar
sua caminhada rumo ao desenvolvimento.

Esperamos que a pequena Piraí sirva de exem
plo para todos os Municípios brasileiros. Tamanho não
é documento, mas capacidade administrativa, visão
moderna de administração e capacidade de inovar são
atributos essenciais, que o Prefeito Pezão e sua equi
pe vêm demonstrando ao longo do seu Governo,
abrindo um leque de esperança para o povo piraiense.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Convoca
mos os Srs. Deputados que estejam em seus gabine
tes, nos trabalhos de Comissão ou nas diversas de
pendências da Casa que venham ao plenário. Já te
mos o registro, nas portarias, da presença de 460 De
putados, mas ainda não temos quorum no painel. Ne
cessitamos do registro da presença dos Srs. Deputa
dos para que possamos dar início à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Paulo Rocha.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou
exercendo o terceiro mandato de Deputado Federal,
mas faço parte de uma geração de trabalhadores que
ousaram recusar a tutela do Estado brasileiro no que diz
respeito à forma de se organizarem, de reagirem. Os
trabalhadores, com essa tutela, eram mantidos sob o



o SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna com o in
tuito de buscar o apoio de V.Exas. para propor a cria
ção dos cargos de Técnicos Federal Agropecuário e
Auxiliar Técnico Federal Agropecuário, que, junta
mente com o cargo de Fiscal Federal Agropecuário,
criado pela Medida Provisória na 2.048-31, de 23 de
novembro de 2001, comporiam a estrutura funcional
necessária ao desenvolvimento das ações de vigilân
cia, inspeção e fiscalização agropecuária exercidas
por esta Pasta.

O intento alcançaria servidores desta Pasta que
exercem imprescindíveis e relevantes serviços de
apoio e suporte às ações de defesa agropecuária e
hoje integram as categorias funcionais de Agentes de
Atividades Agropecuária, Auxiliar Operacional em
Agropecuária, Agentes de Inspeção Sanitária e
Industrial de Produtos de Origem Animal, Técnicos
de Laboratório e Auxiliares de Laboratórios, cujas
atribuições estão previstas na legislação a seguir:

1. Decreto 72.950, de 17 de outubro de 1973:
disciplina as categorias funcionais integradas de car
gos de provimento efetivo, inerentes às atividades
técnico-profissionais nos campos da saúde, agrope
cuária, tecnologia, educação, artes, serviços gerais,
bem assim de fiscalização da legislação pertinentes a
áreas específicas da administração pública para cu
jos desempenhos é exigido diploma ou certificado de
curso de grau médio ou habilitação equivalente,
abrangendo ainda atividades auxiliares de apoio ope
racional às primeiras, com vista ao desenvolvimento
integrado do trabalho em cada área, incluídas as ca
tegorias, entre outras, de:

1.1. Agente de Atividades Agropecuárias: ativi
dade de nível médio envolvendo tarefas auxiliares de
controle e execução qualificada de trabalhos relativos
à agropecuária, compreendendo acompanhamento
de programas, assistência técnica ao usuário, inspe-
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controle do Estado e não apresentavam boas condi- Que os trabalhadores se organizem e pressio-
ções de negociação na relação capital e trabalho. nem os Senadores para impedir que essa mudança

Por meio do movimento chamado Novo Sindica- da CLT se concretize!
lismo, construímos no País um processo que desembo- Os trabalhadores querem liberdade e autono-
cou na criação da Central Única dos Trabalhadores, que mia para negociar, avançar e assegurar direitos con-
tinha como objetivo básico quebrar uma estrutura sindi- quistados com muita luta.
cal fascista e arcaica, que impedia os trabalhadores de Sr. Presidente, a classe trabalhadora não preci-
se organizar a partir do local de trabalho e reunir capaci- sa da tutela do Estado, mas de autonomia e de liber-
dade e potencial para exigir dos patrões valorização do dade para criar condições a fim de que seja respeita-
trabalhador, melhores condições de trabalho, e conquis- da e valorizada, para que a riqueza possa ser de to-
tar liberdade e autonomia sindical. Pugnávamos pela li- dos e não dos que favorecem os objetivos dos interes-
berdade e autonomia sindical. Queríamos que o Brasil ses internacionais.
assinasse a Convenção na 87 da OIT para assegurar
aos trabalhadores brasileiros a possibilidade de se or
ganizarem livremente, com autonomia e liberdade sindi
cal, com os instrumentos de negociação coletiva e com
o contrato coletivo de trabalho articulado nacionalmen
te, criando-se as condições de liberdade e autonomia
para negociação com os patrões.

Isso avançou na organização e na constituição da
CUT e de outras centrais. Pugnávamos por organizá-Ias
livremente. Com isso, alcançamos conquistas importan
tes. A força desse movimento ensejou importantes
avanços na Constituinte, depois consolidados na Cons
tituição brasileira promulgada em 1988. Essa geração
de trabalhadores e de lideranças sindicais, ao longo dos
anos, por meio de grandes embates, inscreveu diversos
direitos no texto constitucional.

O Governo de Fernando Henrique Cardoso, de
forma autoritária, submetendo-se aos interesses do
capital internacional, promoveu a flexibilização dos di
reitos dos trabalhadores brasileiros, atendendo à car
tilha do projeto neoliberal, favorecendo os ganhos do
capital internacional, principalmente das grandes ins
tituições financeiras. Foi por isso que esse Governo
quebrou toda a história de luta e de tradição de gera
ções de trabalhadores.

A flexibilização da legislação trabalhista teve on
tem o seu ápice. Retrocedemos nas conquistas conso
lidadas. O processo registrava avanços como a liber
dade e autonomia sindical e o estabelecimento do con
trato coletivo de trabalho articulado nacionalmente,
como propugnavam a CUT e a nossa geração.

Ontem foi um dia amargo para a classe traba
lhadora, prevaleceram os interesses desse Governo
neoliberal, comprometido com o capital internacional.

É fundamental que a sociedade brasileira tenha
consciência da responsabilidade do Governo do Sr.
Fernando Henrique Cardoso nesse episódio que lan
ça o Brasil ao atraso, que desrespeita os trabalhado
res brasileiros e a própria democracia.
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ção, fiscalização e classificação de produtos de ori
gem animal e vegetal;

1.2. Auxiliar Operacional em Agropecuária: ativi
dade nível médio envolvendo coordenação, orienta
ção e execução qualificada de trabalhos agropecuári
os simples, de apoio operacional, inclusive inspeção
sanitária e industrial de produtos de origem animal;

1.3. Técnico de Laboratório e Auxiliar de Labora
tório: atividade de nível médio envolvendo orientação
e execução qualificada, de trabalhos de laboratório
relativos a determinações, dosagem e análise bacte
riológicas, físicas e químicas em geral, bem como
anatomia patológica para fins clínicos.

2. Decreto na 87.788, de 10 de novembro de
1982: Agente de Inspeção Sanitária e Industrial e de
Produtos de Origem Animal: atividade de nível médio,
de natureza especializada, envolvendo orientação e
execução qualificada, sob supervisão, relativa à ins
peção e classificação de produtos de origem animal,
nos estabelecimentos de abate e estocagem de car
nes, na indústria de produtos e subprodutos de ori
gem animal e seus derivados de valor econômico, sob
os aspectos higiênico-sanitário e tecnológicos.

As ações dos atuais ocupantes daqueles cargos
são reconhecidamente complexas e qualificadas, exi
gindo dos profissionais perícia e capacitação especí
fica. Daí a necessidade de regulamentar tais ativida
des, tendo em vista a necessária manutenção da har
monia do corpo funcional da defesa agropecuária.

Analisando-se a correlação de atribuições dos car
gos acima referidos com as atividades desenvolvidas pe
los atuais Fiscais Federais Agropecuários, verifica-se
que as ações de fiscalização exercidas por esses profis
sionais técnicos de nível médio são essenciais, por não
se limitarem apenas à verificação do documento e apura
ção quantitativa de produtos e seus derivados.

O desempenho dessas atribuições requer a reali
zação de exames complexos das condições de produ
ção, da forma e do estágio de maturação em que foram
colhidas, tratadas, manuseadas, embaladas e do esta
do em que se encontram no momento do embarque,
para que possam ser certificadas como adequadas
para exportação, para o trânsito interestadual e para o
consumo interno, sem colocar em risco a saúde huma
na, sempre sob supervisão do Fiscal Federal Agrope
cuário, o que caracteriza um complemento harmonioso
e indispensável às exigências salutares para o bom de
sempenho da missão institucional desta Pasta.

A transformação dos atuais cargos de nível mé
dio, integrantes do sistema de fiscalização de produ
tos agropecuários e acima relacionados, em Técnico
Federal Agropecuário e Auxiliar-Técnico Federal

Agropecuário se impõe, ainda, em face de acordos
Internacionais, dos quais o Brasil é signatário, que
contêm exigência quanto à obrigatoriedade da certifi
cação de produtos ser realizada por técnicos perten
centes aos quadros funcionais da União.

Considerando a orientação institucional do Mi
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na
busca da satisfação das exigências nacionais e inter
nacionais da clientela da Defesa Agropecuária, em
especial a agroindústria importadora e exportadora
de produtos de origem animal e vegetal, o atual corpo
técnico de profissionais de nível médio é indispensá
vel, pela sua experiência e capacitação, ao desempe
nho das ações desenvolvidas relacionadas a:

1. garantia da competitividade dos produtos
agropecuários brasileiros no comércio internacional,
satisfazendo as exigências da atual economia globali
zada, que acirrou a concorrência dos mercados;

2. segurança alimentar da nossa população, es
pecialmente no que diz respeito à proteção e garantia
contra resíduos biológicos, químicos e doenças trans
missíveis ao homem;

3. vigilância zôo e fitossanitária permanente nos
portos, aeroportos e postos de fronteira, para evitar a
entrada de pragas e doenças exóticas cuja introdução
em nosso País causaria indesejáveis prejuizos às
nossas lavouras e aos nossos rebanhos, além da cer
tificação de produtos destinados à exportação;

4. garantia da sanidade e da qualidade de pro
dutos, insumos e serviços agropecuários.

A proposta ora apresentada repousa nas mesmas
razões que nortearam a edição de dispositivos legais
em que se normalizam cargos de nível superior e mé
dio, estruturando-os harmonicamente de acordo com
as diversas atribuições da atividades correspondentes
exercidas. Dentre esses dispositivos destacam-se:

1. Medida Provisória na 2.048-28, de 28 de
agosto de 2000, que, ao dispor sobre a criação, rees
truturação e organização de carreiras, cargos e fun
ções comissionadas técnicas no âmbito da Adminis
tração Pública Federal direta, autárquica e fundacio
nal, prevê, nos arts. 19 e 20, cargos de nível superior,
nível intermediário e nível auxiliar da Atividade de
Ciência e Tecnológica - GOACT, além de criar as gra
tificações de desempenho correspondentes.

2. Medida Provisória na 1.624-39, de 13 de setem
bro de 1998, que cria a gratificação de Desempenho de
Atividades de Proteção de Vôo - GDACTA, prevendo,
igualmente, cargos de nível superior e médio.

A transformação dos cargos de Agentes de Ativi
dades Agropecuárias, Auxiliar Operacional em Agrope
cuária, Agentes de Inspeção sanitária e Industrial de
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Produtos de Origem Animal, Técnicos de Laboratório e
Auxiliares de Laboratórios em cargos de Técnico Federal
Agropecuário e Auxiliar Técnico Federal Agropecuário
proporcionará o equilíbrio do relacionamento profissional
entre as diversas categorias funcionais que integram a
Defesa Agropecuária, sendo matéria de especial interes
se desta Pasta.

Assim sendo, requeiro a V.Exa
, Sr. Presidente,

que envie Moção de Apoio ao Ministro Marcus Viní
cus Pratini de Moraes e ao Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Martus Antônio Rodrigues Ta
vares para que os cargos de Técnico Federal Agrope
cuário e Auxiliar Técnico Federal Agropecuário sejam
enquadrados como atividade típica do Estado.

Muito obrigado.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, as rodovias nacionais estão à
beira de um colapso! Basta estarmos atentos para
constatar que o caos nas rodovias vem sendo denun
ciado por diversos setores da sociedade e na impren
sa, diante de um paradão nas estradas. A exemplo do
que ocorre atualmente com a energia elétrica, que
está sendo racionada preventivamente para se evitar
um apagão geral, as estradas nacionais estão sendo
continuamente degradadas, abandonadas. O Gover
no Federal diz reconhecer a emergência, mas nada,
ou quase nada, faz para tentar superar as dificulda
des. Em Alagoas, por exemplo, a BR-1 01, que com
preende Maceió e Porto Real de Colégio, tem deter
minado trechos totalmente intransitáveis, sem condi
ções de tráfego; em igual situação o segmento Palme
ira dos índios-Santana do Ipanema. Estou falando de
alguns trechos de estradas no Estado de Alagoas, po
rém este é o quadro geral em todo o País.

Sr. Presidente, ao contrário da crise de energia,
o problema das estradas não pode ser evitado com
planos de racionamento a, b ou c. As condições nas
rodovias estão prestes a ficarem irreparáveis. Nesta
situação, não há como propor que os motoristas dei
xem de utilizar as estradas para viajar, ou que a pro
dução industrial e agropecuária deixe de ser escoada
pela malha viária danificada.

No caso das estradas, apenas a ação governa
mental efetiva poderá impedir que o caos anunciado se
efetive. Para complicar a situação, ao enviar para o Con
gresso Nacional a sua proposta de Orçamento para
2002, o Governo Federal explic~a sua incapacidade para
investir no setor em função do malfadado reajuste fiscal
acertado com o Fundo Monetário Internacional.

Estudos da Confederação Nacional dos Trans
portes apontam que mais de 80% da malha viária do

País, que transporta 2% do PIB nacional, encon·
tram-se em estado ruim ou péssimo, sendo que no
Brasil 63% da carga e 95% dos passageiros são
transportados via sistema rodoviário. O próprio Minis
tério dos Transportes conhece o problema a fundo e
admite que a precariedade da malha viária represen
ta um custo operacional anual de R$2 bilhões para os
veículos, perdas de R$400 milhões na safra agrícola,
desperdício de 1,7 bilhão de litros de combustível, e,
mais impressionante, 2.300 vidas ceifadas por ano.

Os prejuízos são enormes, mas, tecnicamente,
poderiam ser sanados com medidas práticas, como a
fiscalização ostensiva do transporte de cargas, a con
servação rotineira das pistas e a adoção de sinaliza
ção adequada. Todo esse quadro evidencia que não
existe vontade política das autoridades para sanar o
problema do setor rodoviário. Mas é bom que se diga
que empresários, trabalhadores, prefeituras e comu
nidades inteiras acompanham de perto o problema e
estão prontos a pressionar o Congresso Nacional,
que não pode deixar de entrar nesta luta. O povo bra
sileiro, que paga taxas, impostos e multas, espera
que esses recursos arrecadados sejam corretamente
empregados na melhoria das rodovias do País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o nosso País enfrenta problema seriíssimo
na área de saúde pública, que é a falta de garantia de
distribuição de medicamentos pela rede pública de
saúde, para serem incluídos nas consultas e nos
atendimentos. Estima-se que hoje exista um mercado
de mais de R$10 bilhões por ano em venda de medi
camentos. Existe urna necessidade essencial da po
pulação brasileira, que talvez seja algo em torno de
R$5 bilhões a R$? bilhões em medicamentos a serem
distribuídos pelo sistema público de saúde. Isso é
uma necessidade real. Essa solução nós cobramos
do Ministro José Serra.

Fomos surpreendidos - o Deputado Ivan Paixão
foi o primeiro que nos apresentou essa minuta de me
dida provisória - por um programa que está sendo ge
rado no Ministério da Saúde, intitulado Auxílio-Medi
camento. Aliás, está ficando famosa neste País a sé
rie de programas, os chamados auxílios parciais, para
dar pequena ajuda ante a falta de política pública glo
bal que garanta o atendimento de todos. Então, criam
a Bolsa-Escola, de valor restrito - alguns chamam-no
de bolsa-esmola -, e agora propõem um programa
chamado Auxílio-Medicamento.

Sras. e Srs. Deputados, neste último caso há um
problema mais grave. Tivemos acesso à minuta de me-



Dczcmbro dc 20tJl DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinla-kira 6 62487

dida provisória, considerada confidencial no Ministério,
e descobrimos que a idéia seria a seguinte: o Ministé
rio faria uma licitação nacional, e os laboratórios priva
dos, que na grande maioria dominam o oligopólio da
área de medicamentos, entrariam nessa licitação e
venderiam para o setor público o medicamento que se
ria distribuído através desse programa Auxílio-Medica
mento. E de que forma seria distribuído esse medica
mento? A distribuição seria feita pelas farmácias priva
das, em cada um dos Municípios brasileiros, onde o ci
dadão sairia de uma consulta do SUS, pegaria uma re·
ceita em duas vias e iria até a farmácia buscar o medi
camento. A farmácia cobraria na Caixa Econômica Fe
deralo ressarcimento do medicamento entregue.

Ora, se o Ministro da Saúde José Serra tem dis
ponível R$2 bilhões para comprar medicamentos e
distribuí-los no sistema público, ótimo! Seremos os
primeiros a aplaudir esse programa.

Faço dois pedidos ao Sr. Ministro. Primeiramen
te, que S.Exa. distribua esses medicamentos pela
rede pública. Este País tem unidades de saúde públi
ca do SUS, postos de saúde, hospitais e serviços em
todos os Municípios brasileiros. Não devemos incluir
as farmácias nesse processo, que é de qualificação
do Sistema Único de Saúde.

O segundo pedido é que S. Exa. descentralize a
distribuição desses medicamentos para Estados e
Municípios. Do contrário, ficarei desconfiado de que o
programa de distribuição de medicamentos é uma
ação de apoio eleitoral a sua candidatura à Presidên
cia da República. Há muitos anos descobrimos que a
política, no Sistema Único de Saúde, deve ser des
centralizada e não personalizada no Ministro da Saúde.
E o atual Ministro deseja ser candidato à Presidência da
República, o que é absolutamente democrático. Mas não
se deve implementar um programa de distribuição de
medicamentos centralizado em Brasília, onde o Ministro
irá apresentá-lo a todos os brasileiros. Também não deve
introduzir um programa que distribua medicamentos
através das farmácias, esvaziando o papel das unidades
de saúde do sistema público.

Peço ainda ao Ministro José Serra que continue
o programa de fiscalização das AIHs através de car
tas enviadas aos usuários do SUS. Esse programa é
excelente, mas não deve haver o nome do Ministro
em cada carta dirigida a usuários do SUS, induzin
do-os a pensar que é S.Exa. quem está garantindo a
sua internação. Ele deve assinar as cartas como re
presentante do sistema público de saúde do Brasil e
jamais em caráter pessoal, o que pode confundir o cri
tério republicano mais caro que descobrimos: a im
pessoalidade no trato dos recursos públicos.

Portanto, Sr. Ministro, suspenda essa idéia de
cartas assinadas pelo próprio punho e de distribuição
de medicamentos através de farmácias! A distribui
ção deve ser feita descentralizadamente pelos Muni
cípios através das unidades de saúde.

O SR. ENI VOlTOLlNI (PPB - SC. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
nome do Partido Progressista Brasileiro, apresento seis
requerimentos e nove projetos de lei, que resultaram de
trabalho de alguns meses da equipe do meu gabinete,
para, quem sabe, com a discussão de temas corno Pre
vidência Social ou ligados às áreas de saúde e de meio
ambiente, possamos oportunizar debates nas Comis
sões técnicas da Casa e no plenário.

Quero destacar alguns deles. Refiro-me a preo
cupações que, por exemplo, encaminho a alguns Mi
nistérios, relativas às questões que até recentemente
foram alvo de debates na Comissão de Seguridade
Social e Família sobre a influência da telefonia celular.
Existe uma questão que precisa ser melhor explicada
sobre o quanto a telefonia celular pode ou não influ
enciar na saúde das pessoas.

Encaminho também ao Ministro do Meio Ambien
te preocupação referente ao Rio+10, próximo encontro
decorrente da ECO-92, realizado no Rio de Janeiro em
1992. O Brasil deveria apresentar, por intermédio de pa
uta discutida e aprovada em 1992, proposta que seria
inserida no Plano Plurianual para o ano 2002 e que, la
mentavelmente, até agora as questões ainda não foram
equacionadas. Estamos a menos de 10 meses do even
to em Johannesburg, na África, e até agora a pauta para
o desenvolvimento sustentável do Brasil, sede da
Rio-92, ainda não foi discutida.

Também queremos tratar, Sr. Presidente, de ou
tras questões que nos interessam, ligadas ao SUS.
Escutava atentamente o Deputado Henrique Fontana
- diga-se de passagem, um dos melhores quadros do
PT -, que também falava a esse respeito.

É importante desconectarmos as questões da dis
puta presidencial. Sintomaticamente, estamos começan
do a ouvir discursos cada vez mais associados a pesso
as que tendem a ser presidenciáveis e, mesmo com a
isenção de ânimo, estamos enveredando para um pro
cesso, que, como disse o Deputado Henrique Fontana, é
natural, mas por vezes pode atrapalhar a condução de
uma política saudável e que nos interessa manter.

No SUS e no Ministério da Saúde, precisamos
resolver outras questões que considero fundamenta
is, como por exemplo a Emenda Constitucional n° 29.

Pouco vai adiantar discutirmos uma política de
medicamentos, alterações de remuneração para o
atendimento médico, ampliação de serviços para Mu-
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nicípios com IDH inferior a 0,5, oferta de AIHs para os
hospitais de fato proverem a internação de pessoas
que precisam ser internadas, se não tivermos recur
sos suficientes.

Fazemos parte da Comissão de Seguridade,
onde se debate, como em todas as outras, questões
importantes para este País. Nós nos atrevemos a ofe
recer sugestões para que o brasileiro, more onde mo
rar, tenha condição de acesso ao Sistema Único de
Saúde. Como em qualquer regime capitalista, tudo
isso depende de recursos financeiros.

, Primeiro, precisamos resolver a interpretação
da Emenda Constitucional n° 29. Não podemos conti
nuar ao arbítrio de interpretações da Advocacia-Geral
da União ou do Ministério da Saúde, e, com isso, o
brasileiro permanecer aguardando o momento ade
quado de ser atendido.

, Também precisamos ter a coragem de enfrentar
questões como, por exemplo, a do patrocínio que se
faz neste País e que é permitido pela propaganda vei
culada em rede de televisão, estimulando o consumo
de bebida alcóolica. Embora o País ainda tenha uma
dependência muito grande de tributação sobre fumo e
bebidas alcóolicas, precisamos criar independência
para vincular a tributação de questões produtivas, e
não de questões como essas.

Quando vemos a população receber informa
ções, principalmente sobre bebidas fermentadas,
permitidas oficialmente, que dizem que esses hábitos
não viciam e não são prejudiciais à saúde, ficamos
preocupados. Por isso, precisamos tratar com mais
intensidade o problema. Pretendo voltar a esta tribuna
para falar mais sobre este e outros assuntos que, no
nosso entender, estão imbricados com o Sistema Úni
co de Saúde deste País.

Os itens de trânsito, Sr. Presidente, constituem
outro desafio. Não adianta termos um Código de Trân
sito, fazer campanhas permanentes sobre o assunto,
pedindo que se dirija com cuidado, com atenção, e
não tocar nas questões essenciais, porque atrás de
um acidente de trânsito normalmente estão a droga e
a bebida. Portanto, precisamos enfrentar essas ques
tões com mais responsabilidade.

Obrigado pela oportunidade.
O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PFL - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, na defesa intransigente dos interes
ses do povo do Rio de Janeiro, não poderia deixar de
lamentar e, mais que isso, insurgir-me contra o au
mento injustificável nas tarifas de energia de 3,4 mio
Ihões de consumidores da Light, a Companhia que
opera em 31 Municípios do Estado.

Para o orçamento dessas famílias, a medida repre
senta um acréscimo real de 20,59%, e os que consegui
ram cumprir a meta de economia, na prática, vêem agora
perdido o esforço que fizeram. Para esses, volta-se às
médias de despesa do início do racionamento, quando
se consumia mais, a preços menores. Vale lembrar a pro
pósito que, antes das medidas de economia do consumo
energético, precisamente, em fevereiro deste ano, a Dis
tribuidora aplicou um reajuste de 1,53%, além de outro,
há cerca de um ano, da ordem de 15,57%.

Ora, Sr. Presidente, estamos diante de um ver
dadeiro tarifaço. Para o cidadão que tem estado anos
a fio sem reajuste de salário, para os apenados pelo
desemprego e pelo subemprego, frutos de uma clara
política econômica recessiva, os valores cobrados
são de fato exorbitantes e socialmente injustos.

Ademais, Sr. Presidente, ao contrário do que se
poderia imaginar, em face da necessidade de se pou
par energia, nada poderia ser mais desastroso. Se,
por um lado, o preço funciona como fator inibidor do
consumo, por outro, atua justamente em sentido
oposto: que valia tem afinal o sacrifício, se, na hora de
pagar a conta, o débito não baixa nunca?

Tenho aqui, nobres colegas, um levantamento
das companhias que aplicaram as maiores tarifas, ao
longo do corrente ano, em todo o Brasil. A Light está
entre as dez primeiras, não obstante as queixas pelos
cortes freqüentes e outros problemas de atendimento
ao consumidor, numa prova de que receitas altas não
significam eficácia, necessariamente. Às vezes, uma
coisa dificulta o alcance da outra.

É de perguntar, nobres colegas, de que forma a
ANEEL está atuando, dentro de seu papel regulador e
fiscalizador, já que fica bastante claro o descumpri
mento flagrante, acintoso mesmo, daquilo que seria a
função social da energia, a energia que responde
pela qualidade de vida, pela segurança, assim como
pelo bem-estar dos cidadãos.

Deixo portanto, Sr. Presidente, o meu protesto, a
minha solidariedade junto ao consumidor, que, ele
sim, não deixa nunca de honrar seus compromissos,
que paga contas e encargos em dia e que, portanto, é
merecedor do respeito de todos - autoridades, man
datários e demais agentes que, direta ou indiretamen
te, existem com o estrito propósito de servi-lo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (BIoco/PSB 

MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, há tempos venho denunciando o es
quema vigente no meu Estado, no qual ocorrem simulta
neamente o favorecimento de apadrinhados e o prejuízo
das populações que pouco ou nada possuem. Faço-o por
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um dever de ética e também pelo compromisso que tenho
com os maranhenses, que não se conformam com a mi
séria e a fome a que 63,2% dos habitantes do Maranhão
se encontram relegados. Meus pronunciamentos não são
os únicos, mas aqueles que, como eu, comungam desse
inconformismo quase não possuem meios de comunicar
a verdadeira s~uação. Por isso, quero saudar, nesta opor
tunidade, o espír~o investigativo e esclarecedor posto em
prática pela Folha de S.Paulo, saudando igualmente a fi
gura de sua repórter Elvira Lobato, pela matéria publicada
na edição de domingo passado, que peço seja transcrita
nos Anais desta Casa.

No Maranhão, os recursos do Banco Mundial vêm
sendo clamorosamente desperdiçados, porque, desvia
dos de sua função precípua, engordam o bolso dos apani
guados do Govemo do Estado. Refiro-me ao programa
apelidado de Comunidade Viva. Lavradores pobres, insta
dos a se organizar em associações e entidades, são obri
gados a assinar em branco termos de déb~osque resul
tam em lucro para os protegidos da administração estadu
al e em dívidas de que os incautos signatários jamais sus
pe~ariam. Hoje, segundo a reportagem, 324 associações
de homens e mulheres carentes devem o que sequer tive
ram oportunidade de desfrutar como benefício, financia
mentos de pequenos projetos que nunca chegaram a ser
implantados ou, se o foram, não tiveram nenhuma conse
qüência além de uma placa de inauguração e uma dívida
simu~ânea, com o financiador e com a lei.

Denuncia também a matéria assinada pela bri
lhante repórter que a pretensa modernização decorren
te da extinção das secretarias de governo concentrou
poder e criou burocracia. Nas regras previstas para a li
beração de recursos jamais constou que fosse neces
sário intermediá-Ia por meio de gerências regionais,
mas foi assim que o Governo do Estado do Maranhão
determinou e vem agindo desde que, ao início de seu
segundo mandato, constatou que era preciso fazer al
guma coisa para a idéia de mudança e agilidade.

O escândalo do Programa Comunidade Viva cau
sa revo~a naqueles que conhecem a realidade dos ca
boclos e dos hab~antes da zona rural. A entrada em
campo da chamada "grande imprensa"', ainda que a
propósito de uma pré-candidatura embalada pelo mar
keting que é bastante sedutor à direita do espectro polí
tico, deve ser saudada por nós, verdadeiros democra
tas. A propósito, recomendo também a leitura do articu
lista Marcelo Beraba, na mesma edição da Folha de S.
Paulo, de domingo, 2 de dezembro. Ele lembra, com
muita propriedade, que a Governadora do Maranhão
está servindo para dar uma nova roupagem ao partido,
que é o mesmo do recém-cassado Antonio Carlos Ma
galhães, por sinal, aliado e adepto da candidatura da

Governadora Roseana Sarney. Faço minhas as pala
vras de Marcelo Beraba, quando diz que "o PFL é um
partido conservador, e o Maranhão é o segundo Estado
mais pobre do País, acima apenas do Piauí. Para o bem
ou para o mal, essa é a realidade".

Muito obrigado

ARTIGOS A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Aliados de Roseana loteiam projeto social

ELVIRA LOBATO
ENVIADA ESPECIAL AO MARANHÃO

RUMO A 2002

Políticos ligados aos Sarney apadrinham benfei
torias para comunidades carentes com verba do Ban
co Mundial

Deputados federais e estaduais da base da gover
nadora Roseana Sarney (PFL), lotearam pomicamente
o maior programa de combate à pobreza rural do Mara
nhão, o PCPA. O programa, conhecido por Comunida
de Viva, tem 65% de seus recursos repassados, a fundo
perdido, pelo Banco Mundial - o que, de 1998 a 2003,
representa cerca de US$80 milhões. O Estado entra
com 25% do dinheiro, e os agricultores, com sua
mão-de-obra, contribuem com 10% do custo.

Do início do primeiro Governo de Roseana, em
95, até agora, foram liberados 6.132 projetos para
construção de casas de farinha, açudes, poços arte
sianos e outras pequenas obras para comunidades
carentes do meio rural. Os deputados apadrinham os
projetos em seus currais eleitorais.

Em Caxias, o Deputado Federal Paulo Marinho
(PFL), ligado à família Sarney, indicou as comunida
des que receberam dinheiro do Comunidade Viva
para criação de vacas leiteiras na região. Os projetos
de gado leiteiro intermediados por Marinho custaram
cerca de RS60 mil cada um.

O dinheiro foi gasto na construção de estábulos,
na plantação de pastos e de mandioca para ração e
na aquisição dos animais e de equipamentos. Deta
lhe: as vacas, da raça girolando, são compradas da
fazenda do deputado.

o gerente de Desenvolvimento Regional de Ca
xias, Elieser Moreira (ex-deputado federal), que re
presenta o Governo Estadual na região, diz que Paulo
Marinho é o único criador da raça girolando na área e,
por isso, fornece o gado.

Em Bacabal, pequenos produtores rurais afir
mam que o gerente regional, Jurandir Ferro Lago Fi
lho (deputado estadual licenciado), privilegiaria asso
ciações ligadas a seus cabos eleitorais.
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A mãe do deputado, Taugi Lago, disputou a elei
ção para a prefeitura no ano passado, com o apoio de
Roseana, e foi derrotada pelo Prefeito José Lins Veira
(PSDB), que se reelegeu. O Prefeito, adversário políti
co do gerente regional, mantem 12 seguranças parti
culares armados, o que dá uma medida do clima polí
tico violento da região.

No mês de maio, 50 associações de agricultores
da região de Bacabal foram em comitiva a Brasília de
nunciar supostas irregularidades nos assentamentos
do Incra e em projetos tocados com verbas do Comu
nidade Viva.

O gerente de Bacabal admite que "orienta" as
associações nas licitações públicas para escolha das
empreiteiras que vão trabalhar nos projetos, mas
nega que haja manipulação do resultado. Ele diz que
a viagem da comitiva a Brasília teria sido organizada
pelo prefeito e adversário Lins Vieira.

O Deputado Estadual Pontes de Aguiar (PSD), diz
ter obtido projetos de eletrificação e melhoria de estradas
vicinais para a região de Chapadinlla, que já o elegeu
sete vezes para a Assembléia Legislativa. "Minha vida é
um livro aberto. Quando recebo um projeto, passo para
uma empresa e não fico com um tostão", afirmou.

Ele diz que desde 1999, quando Roseana institu
iu as Gerências de Desenvolvimento Regional- há 18
delas no interior do Estado -, os deputados passaram
a encaminhar os pedidos diretamente aos gerentes.

Loteamento

A distribuição dos projetos entre os deputados
que compõem a base de apoio à Governadora foi admi
tida publicamente, pela primeira vez, em 1999, durante
a CPI que investigou o crime organizado no Maranhão e
cassou os ex-Deputados Estaduais Francisco Caíca
Marinho (PSD) e José Gerardo Abreu (PPB).

Caíca disse que cada deputado da base gover
nista teria recebido, da Governadora Roseana, uma
cota de dez projetos para seus redutos eleitorais. "Eu
fui contemplado com dez, mas só recebi seis. Nessa
época, o Deputado José Gerardo era o dono de Zé
Doca (o Município de Zé Doca)" e o Joaquim Laurixto
"empreiteiro" forçou as obras, botou um trator, uma
patrol e duas caçamba para fazer as obras. (00') Ficou
com o dinheiro e não fez as obras."

Mais adiante, descreveu como teria sido feita a
distribuição das cotas: "A Governadora autorizou os
projetos para os deputados, aqueles que tinham in
fluência, e eu trouxe a minha associação para cá. A
Governadora assinou o projeto lá no palácio e foi libe
rado o dinheiro para a associação".

Roseana Sarney disse que não tomou conhecimen
to das declarações de Caíca à CPI e buscou desqualificar
o depoente. "Trata-se de um bandido e meu Governo não
pac1ua com bandidos", disse a Governadora.

"Todos participam"
A influência política no programa Comunidade

Viva, segundo agricultores e dirigentes dos sindicatos
de trabalhadores rurais, persiste, apesar de a estrutu
ra de aprovação dos projetos pressupor um processo
democrático.

Pelo regulamento, os projetos devem ser esco
lhidos pelas comunidades, organizadas em associa
ções, e submetidos à aprovação de conselhos muni
cipais, os Fumac, onde representantes das prefeitu
ras, da gerência local, dos sindicatos rurais e até das
igrejas têm assento.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Santa Rita (a 70 Km de São Luís), José Ri
bamar Silva Pires, que também é coordenador do Fu
mac local, diz que as licitações para a escolha das
empreiteiras não são de verdade. "Eles chegam com
os documentos prontos para os presidentes das as
sociações assinarem. O Fumac é usado só para legiti
mar os projetos", sustenta.

O sindicalista diz que os projetos na região de
Santa Rita foram preparados pela empresa de con
sultoria FVA, do Deputado Estadual Fabiano Vieira da
Silva (PRTB), da bancada governista, e que outros
deputados, inclusive federais, apadrinham obras.

Fabiano Silva (filho do ex-Deputado Federal Rai
mundo Vieira Silva e irmão do ex-Deputado Estadual
Marco Antônio Vieira Silva) confirmou que sua empresa
deu consultoria a cerca de 30 projetos do Comunidade
Viva naquela região, quando ele ainda era deputado. No
estado inteiro, segundo ele, foram cerca de cem proje
tos. Ele diz que a FVA existe há 15 anos e que o dinheiro
do Banco Mundial é bem aplicado. "Pelo menos 80% do
dinheiro resultou em coisa boa", afirmou.

Questionado sobre os deputados que atuam na
liberação dos projetos, ele respondeu:

"Acho que todos os deputados foram beneficia
dos. Quer dizer, a população é que foi beneficiada".
Fabiano Silva afirmou que fez as consultorias a pedi
do das associações, mas, em seguida, afirmou ter fei
to projetos para o Deputado licenciado João Evange
lista (PFL), na região de Santa Rita.

Evangelista é gerente regional no Município de
Zé Doca desde junho. Ele diz que, como deputado,
entrou com requerimento e indicações para projetos
do Comunidade Viva por todo o Maranhão, mas ne
gou que haja loteamento de projetos. "Com tanta mi
séria no Brasil, o parlamentar tem papel de assisten
tes social" afirmou.
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Estado move 324 processos

DA ENVIADA ESP[([Al AO MARANHAo

Aprocwadora-Geral do Estado
do Maranhão. Ana Maria Vieira.
intonnou que tem 324 ações judi
ciais contra associações de agri
cultores que não prestaram con·
tas dos gastoS dos projetos do C0
munidade Viva equeoutros3.000
processos estão para ser ajuizados
rejo mesmo motivo.

t\ procuradora disse ter conhe
cimenlo de queixas das associa
ções sobre obras que não foram
conduídas e sobre suposlO desvio
de dinheiro. "Se a empresa des
viou dinheiro ou fez obra maUd
ta, cabe à associação mover ação
contra ela. Nossa relação é com as
associações". afirmOu.

O procwador-geraJ de Justiça.
Suvamy VlJ1ekananda. disse que
eSI;io sendo apuradas denúncias

sobre cabos eleitorais no coman
do de associações. Em relação ao
loteamento dos projetos entre de
putados. afirmou que isso não é
ex.cJusividade do Estado: "O Or
çamento da União é Joteado en tre
os políticos".

freio
Lina Rosa Metio. suiJgerenre do

Nepe (Núdeo Estadual de Proje
tos Especiais}, que aprova os pro
jelOs do Comw1idade Viva 1)0

ãmbirodo governo, diz que o pro
grama revolucionou o meio rura!.
"f wn programa lransformador.
Se me perguntarem se rem muita
coisa errada, digo que tem muita
coisa certa", afirmou.

Segundo a subgerente. o com'ê
nio firmado com o Banco Mun·
dial prevê repasse de US$ 80 mi-

lhões de 1998 a 2003. A liberação
de novos pro)etos está pratica·
mente parada desde setembro de
2000, por determinação da go~
nadora, para n:avaliaçãodas prio
ridades. O dinheiro que resta dá
para 400 novOS projetos.

De 98 para cá. foram constnú
dos 425 poços artesianos, 84 pon
les. melhorias em 7.934 kmde e,
tradas vicinais, 4J18 km de eletri
ficação rural. J11 pequenas
'agroindustrias e foram adquiri
dos 86 tratores.

As regras do Comunidade Viva
mudaram a partir de 9S. Antes, as
associações das comunidades ca·
renles recebiam o dinheiro para
as obras, o que causou muitos
problemas: "A um homem sim
ples. com um cheque em brdl1co
nas mãos. ludo pode aconlecer",
atinnou Una Rosa, referincio-St: a

denúncias de desvio de dinheiro
porpartede empreiteiras.

Atualmente. ~ recursos &am
no Banco do Brasil eo p88BD1ento
é feito direWnente às empresas,
mediante Iaudoa de esecuçio das
obras. Foram aiadoa coR$dhos
munidpais que apronm os~
jefos apresentados pelas lWO(ia-

. çóes e os encaminham às geren
cias regionais. tf1Qepe. sqpmdb
Lina. Rosa. analisa a viabilidade
dos projetos e, após terem sido
aprovados.os fiscatiza.

Banco MwulJaJ
O escritório do Banco Mundial

em Brasilia disse que não çomen
ra o andamento de projetos finan
ciados pela instituiçio l\Q pais e
recüflH:ndou ao jornal procurar a
sub~erentedo Nepe.
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Licitação é manipulada, diz produtor

OA INVIAOA ISPEClAI AO MAUNHAO

o presidente da Associação dos
f\>quenos Produtores Rurais do
l'oV(lilUO de Limeira (BacabaJ I,
loelleixeira de &luza. disse que
as licitações para contratação de
t"mpreileiras do programa Comu
nidade Viva estariam sendo ma
nipuladas pe1lil gerência regional
do Estado.

Segundo ele. no ano passado a
associação conseguiu um s1.<;tema
simpüticado de abastecimento de
água (poço artesiano. lavanderia e
dois banheiros). Pelas regras do
pro~fiImll, caberia à entidade fa·
zer a licitaÇiÍo para as obras.

"Nwna noite. o pessoal da ge
rênc:i4 chegou com a papelada pa
ra eu assinar. Recebi, ao mesmo

tempo. o edital da carta-convite,
as propostas de uês empresas e o
conlralo da fuma vencedora. A
empresa indicada demorou no~
meses para enlregar a obra.lJue r
d,; péssima qualidade". afirmou.

O gerente de BacabaJ, Jurandir
Lago Filho. justificou a indicação
dizendo que: 11 labela de preços do
Comunidade Viva é tão baixa que
~ difIcil l'nconlrar empresas para
fazer as obras.

Vicente Souza Neto, da União
de Produlort"s Rurais de I.uizíâ
II ia. disse que os eleitores do pre·
feito de Bacabal. José Lins Vieira
(PSDB1. adversário de Lallo Filho.
sào excluldos do proJeto de me
lhoria de casas do Comunidade
Viva O gerente afirma que os be
neficiados s1Io indicados pdas

próprias associações.

SelO enerpa
Durante seis dias, a reportagem

da Folha visitou municfpios e po
voados ao longo da rodovia que
liga Teresina (no Piaul. divisa
com o Maranhãol li São Luís. No
Irajeto. há projetos que depen
dem de energia elétrica construi·
dos em áreas sem eletricidade.

focasodo projeto de criação de
vacas leiteiras no povoado de Ba
talha, a <l{) km de Caxias. A ener
gia está 11 3,2 km de distância.

O presidenle da Associação dos
Produtores Agrícolas de Batalha.
João Pereira Gomes. disse que as
obras estão prontas. o pasto está
plantado e o kit para inseminação
aniJidal. guatdado, mas as vacas

só chegarão quando houver ener
gia. O projeto custou lU 59,2 mil.

João Gomes diz que odeputado
federal Paulo Marinho (PFL) lhe
ofereceu o projeto para~ode
V"dCas. "Ele chamou os presiden
tes de cinco associaÇÕf5 à sua rá
dio, em Caxias,e disse: tenho uma
coisa muito boa para vods. ..

O presidente do Sindicato dos
lhIbalhadores Rurais de Olapa
dinha, Luiz Ilenvinda (vereador
pelo PC do Bl. diz que os deputa
dCls orpnizamasassociaç~

"Eles criam as assoáaç6el a ca
da sete quilômetros, porque es18 é
a extensão máxima dos projetos
de eletrificação e de recupen.çio
de esuadas pennitida pelo Comu
niclade Viva." Em Codó. há 220
associações cadastradas..
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o Sr. Enio Bacci, 3° Suplente de Secre
tário, deixa a cadeira da presidência. que é
ocupada pelo Sr. Aécio Neves, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra o nobre Deputado Dr. Benedito Dias.

O SR. DA. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, acredito que nenhum, entre os nobres
membros desta Casa, deixa de reconhecer a impor
tância do mercado de capitais para o desenvolvimen
to de uma economia capitalista. É por sua intermedia
ção que as empresas de capital aberto captam recur
sos da sociedade para financiar seus investimentos e
aumentar a produção nacional. É também por seu in
termédio que os investidores institucionais, como os
fundos de pensão e as seguradoras, reproduzem
seus capitais e suas reservas técnicas, preservando,
entretanto, liquidez consentânea com o vencimento
de seus compromissos.

Pois bem, Sr. Presidente. Apesar da incontrover
sa importância do mercado de capitais para a nossa
economia, o Brasil está assistindo, impassível e iner
te, à perda de sustentação de nosso mercado de valo
res mobiliários e a seu inexorável definhamento. O in
dicador mais formidável dessa tendência é o volume
de negócios operado nas bolsas de valores brasilei
ras, que passou de R$1,2 bilhão por dia, em 1997,
para apenas R$400 milhões este ano. A queda do ní
vel de negócios decorre da perda de liquidez das bol
sas brasileiras para o mercado norte-americano. Por
intermédio do lançamento de ADRs (American Depo
sitary Receipts) - papéis americanos com lastro em
ações de outros países - as principais empresas
abertas brasileiras têm colocado suas ações à nego
ciação na Bolsa de Nova Iorque, Estados Unidos. Se
gundo informações da imprensa, em 1992 apenas
três empresas brasileiras haviam lançado ADRs no
mercado norte-americano; em 2001 , este número su
biu para trinta e cinco - mais do que decuplicou em
menos de uma década. Para o investidor estrangeiro,
comprar ADRs é mais vantajoso, porque são papéis
denominados em dólares. Além disso, o mercado nor
te-americano tem mais volume e, portanto, mais liqui
dez; e mais do que isso: os custos das operações e os
impostos são menores.

A conseqüência imediata dessa migração é que o
volume de negócios na Bolsa de Valores de São Paulo
a BOVESPA -, nossa principal bolsa, vem se reduzindo
desde 1997, estando hoje perigosamente próximo do ní
vel mínimo de sustentação de suas atividades. Res
ta-nos perguntar, então, Sr. Presidente, a razão por que
isso está acontecendo. Por que as grandes empresas
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brasileiras estão optando pela colocação de suas ações
em Nova Iorque? Será faha de patriotismo? Ou desconfi
ança na economia do País? Não, felizmente não. A razão
principal são os custos das operações, especialmente os
tributos, pois é próprio da racionalidade capitalista a bus
ca de custos menores. A incidência da CPMF (Contribui
ção Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira)
nas operações das bolsas tem sido a grande tragédia do
nosso mercado de capitais e a razão principal da sua
perda de competitividade. Efetivamente, o custo desse
tributo é o grande responsável pela fuga de nossas em
presas para o mercado norte-americano. O confronto
dos dados indica que o declínio das operações internas
verificou-se a partir de 1998, justamente o ano em que a
contribuição passou a incidir sobre as operações da bol
sa, e teve uma rápida recuperação no período entre jane
iro e junho de 1999, quando, em decorrência da demora
do Congresso em aprovar a prorrogação de sua vigên
cia, a contribuição deixou de ser cobrada. Não resta dúvi
da quanto à correlação entre a cobrança da CPMF e a
redução do volume de negócios das nossas bolsas, res
tando indiscutível que essa Contribuição representa o
grande diferencial de custos que confere preferência ao
mercado de capitais norte-americano. Segundo analis
tas, a incidência da CPMF faz com que o custo de com
prar urna ação no Brasil seja nove vezes mais caro que
nos Estados Unidos.

A Bolsa de Valores de São Paulo, o maior e mais
importante ambiente de negociação de títulos e valo
res mobiliários do País, encO"ntra-se ameaçada. As
empresas brasileiras de capital aberto também serão
prejudicadas com a redução da liquidez do mercado
nacional. A situação preocupa também os corretores
e empregados das bolsas de valores, que vêem seus
empregos ameaçados.

O Presidente da BOVESPA, acompanhado de di
retores da instituição e do Presidente da Força Sindical,
levaram suas preocupações ao Presidente da Repúbli
ca, em audiência realizada no dia 26 de setembro pas
sado, no Palácio da Alvorada. Na ocasião, o Sr. Presi
dente da República informou conhecer a situação e ma
nifestou preocupação com a crise, por entender que o
mercado de capitais é fundamental para o País e para
as empresas que precisam buscar recursos para seus
investimentos. O Presidente Fernando Henrique com
prometeu-se a avaliar as reivindicações e manifestou
sua firme disposição de ir à sede da BOVESPA, até o fi
nal do ano, para anunciar a isenção da CPMF em ope
rações de bolsas de valores.

O mercado de capitais brasileiro acredita no
compromisso do Presidente Fernando Henrique e



624'.>4 Quinta-ti.:ira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dczcmbro dc 2()() t

conta com seu empenho para a recuperação da com
petitividade das bolsas brasileiras. Entretanto, entendo
que o Congresso Nacional deva se inserir nessa dis
cussão de forma decisiva, especialmente porque esta
mos discutindo, em Comissão Especial da Câmara, a
Proposta de Emenda à Constituição n° 407, de 2001,
que prorroga a vigência da CPMF. É a oportunidade de
esta Casa, de forma clara e em nível constitucional, es
tabelecer a não-incidência desse tributo sobre os ne
gócios realizados nas bolsas de valores. Tenho certeza
que o Relator, o nobre Deputado Delfim Netto, com a
larga experiência administrativa e política que tem,
pois já comandou as finanças do País em mais de uma
ocasião, é sensível a essa demanda, e consagrará em
seu parecer a isenção que poderá livrar do abismo o
mercado de capitais brasileiro.

Faço, portanto, desta tribuna um apelo a toda
Casa para que apóie esta justa reivindicação da
BOVESPA e dos seus operadores em favor de conti
nuidade e do vigor de nosso mercado de capitais.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer uma ob
servação sobre a falência de uma das maiores corpo
rações de energia dos Estados Unidos, ENRRON,
cuja repercussão afeta o Brasil.

A ENRRON é a sétima maior empresa de energia
dos Estados Unidos e foi impactada pela crise do setor
elétrico do Califórnia. Sua influência política é tão gran
de, que ela é uma das responsáveis pela campanha do
Presidente Bush. Essa empresa, no Brasil, é uma das
responsáveis pela privatização da CPFL.

Essa falência trará conseqüências para o Brasil.
Nesse sentido, alertamos para que essa situação seja
reconhecida como um dos sérios problemas gerados
pela chamada desregulamentação do setor elétrico. Na
verdade, a transferência do papel do Estado no que diz
respeito aos serviços de energia, como aconteceu de
forma radical nos Estados Unidos, causou a degrada
ção do serviço e serviu para provocar essa situação que
levou à falência essa grande empresa.

No Brasil, estamos assistindo a algo parecido,
qual seja, à transferência de responsabilidade desse
serviço para o Estado. Essa crise revela que a falên
cia da empresa levará funcionários da grande corpo
ração norte-americana a assumirem o principal ônus
dessa falência. E isso sirva de alerta, porque ontem,
nesta Casa, falamos muito em flexibilização. Hoje, os
empregados da sétima maior corporação norte-ame
ricana podem vir a ser responsáveis por essa falên
cia; quebraram com a falência da ENRRON. Na ver
dade, fazem parte daquela legião de abandonados e

desprezados pela legislação chamada f1exibilizada,
que levou à falência aquela corporação.

O SR. EULER RIBEIRO (Bloco/PFL - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Governo do Estado do Amazonas dá
uma demonstração definitiva ao Brasil de como é possí
vel, em plena democracia, administrar de modo comuni
tário uma cidade, e nela proporcionar pleno emprego e
todos os serviços públicos em perfeito funcionamento.

Refiro-me à Vila de Itapeaçu, em plena floresta
amazônica, onde o Governador Amazonino Mendes
está implantando um projeto de desenvolvimento in
tegrai, com ênfase no aproveitamento das terras de
excelente qualidade para o plantio auto-sustentado
de trezentos mil pés de açaí, coco, banana e maracu
já. Esse plantio segue as mais modernas técnicas
agrícolas, como irrigação, estando programada para
breve a inauguração de uma agroindústria para o pro
cessamento integral da produção.

Além da polpa para diversos fins, como sucos,
doces em conserva e sorvetes, a produção de féculas
e a liofilização, isto é, a transformação em pó, propor
cionará cascas e sementes inaproveitadas a serem
utilizadas na produção de ração animal ou adubo or
gânico. Portanto, nada se perderá nesse processo
moderno e agregador de mão-de-obra local.

O êxito dessa idéia, hoje realidade, é fruto do
trabalho em equipe liderado por um homem do interi
or, que conhece todas as principais culturas do Ama
zonas, e que foi designado pelo Governador Amazo
nino Mendes para coordenar as ações de governo em
todo o interior: estradas, habitação, energia elétrica,
agricultura, educação, saúde e saneamento, ação so
ciaL Trata-se do Dr. José Melo, que pessoalmente co
manda, em nome do Governador Amazonino Men
des, o processo de implantação de uma escola com
doze salas de aula, um ginásio coberto, um hospital
com doze leitos, um centro comunitário, residência
para médicos, frigorífico com fábrica de gelo, porto
fluvial, ambulância fluvial, campo de futebol, duas
quadras de areia, asfaltamento, meio-fio e sarjeta em
todas as ruas; água encanada proveniente de poços
com cem metros de profundidade, banheiro, fossas e
sumidouro em todas as casas; estrada vicinal com 4,5
km, ligando Itapeaçu a Terra Preta; clube para ativida
des sociais, instalação de dois novos geradores e
rede elétrica para todas as casas. Esse trabalho aten
derá a todas as trezentas e vinte famílias de Itapeaçu,
devidamente cadastradas e assistidas sob todos os
aspectos comunitários pelo Governo do Estado.

O êxito desta ação eficaz e imediata do Governo
do Amazonas demonstra que é possível fazer em ple-
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na floresta amazônica uma verdadeira revolução de
vida para melhor, a tal ponto que os próprios habitan
tes estão chamando sua cidade de Vila da Felicidade.

A mão-de-obra é local, pois os habitantes de Ita
peaçu e vilas próximas demonstraram capacidade e
vontade firme de aprender, trabalhar e produzir.

Em pleno trópico, destaca-se a visão de futuro
do Governador Amazonino Mendes, que conhece em
profundidade o seu Estado e o povo que nele habita,
que tem objetivos e sabe administrar com modernida
de e de modo concreto e efetivo, além de ter escolhi
do o homem certo, qualificado e conhecedor das rea
lidades do interior, para conduzir esse processo vitori
oso, que é o Deputado José Melo.

Itapeaçu, que os próprios habitantes chamam
de Vila da Felicidade, é exemplo vivo, real, palpável
de tudo o que é possível um governo realizar sem de
magogia, mas com administração comunitária e mo
derna em plena selva amazônica e na democracia.

O SR. TELMO KIRST (PPB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, desejo registrar o sucesso da recente via
gem do Sr. Presidente da República ao exterior, quan
do S.Exa. proferiu brilhantes discursos reafirmando
sua posição sobre o desenvolvimento econômico
mundial.

Primeiro Presidente brasileiro a discursar no
Parlamento francês, Fernando Henrique Cardoso
foi interrompido várias vezes pelos aplausos da au
diência.

Defendendo uma postura mais democrática e
menos protecionista por parte das nações ricas, de
maneira que o livre comércio seja, de fato, implemen
tado, o Presidente não poupou nem mesmo os tradici
onais parceiros brasileiros.

Na Assembléia Nacional da França, foi incisivo
ao criticar os Estados Unidos da América pelo ferre
nho protecionismo comercial adotado em muitas áre
as, notadamente no setor agrícola.

Estima-se que os produtores brasileiros de soja
perdem 1 bilhão de dólares, anualmente, em virtude
dos altos subsídios que o Governo norte-americano
paga aos seus produtores.

As barreiras tomam outras formas, como as de
correntes de sobretaxas, tarifas e quotas estabeleci
das para resguardar a indústria e a agricultura. Há,
ainda, as medidas fitossanitárias, as sanções comer
ciais diretas e a invocação da cláusula social.

Derrubados tais obstáculos, prevê-se que nossas
exportações, de 55 bilhões de dólares por ano, saltariam
para 70 bilhões, uma elevação da ordem de quase 30%.

Ao lado dos Estados Unidos, estão outras na
ções dksenvolvidas que adotam a mesma postura, te
merosas de uma invasão dos mercados estrangeiros
em seus territórios.

A Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) divul
gou recentemente estudo que conclui ser de 15 bi
lhões de dólares anuais o prejuízo imposto pelo blo
queio alfandegário do Primeiro Mundo aos produtos
brasileiros.

Diante disso, é preciso insistir, sim, nos pontos
abordados pelo Presidente Fernando Henrique. Um
país do tamanho e com as condições do Brasil não
pode permanecer curvado ante uma política discrimi
natória, que o reduz à condição de vassalo.

O comércio internacional deve ser livre, uma via
de mão dupla, não para beneficiar os países mais ricos,
em detrimento dos mais pobres, mas para estimular a
criação de nova ordem mundial calcada na integração e
no desenvolvimento socioeconômico do planeta.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, tradicionalmente o mês de dezem
bro tem sido para as sacrificadas comunidades dos
sertões do Nordeste brasileiro um mês de ansiosa
expectativa.

A cada dia, os sertanejos do semi-árido nordes
tino se questionam: teremos inverno ou seca no ano
novo?

Na busca de uma resposta esclarecedora, ape
Iam para tudo. A escritora cearense Luciana Silveira
de Aragão Frota, em estudo sobre a temática da seca
no Nordeste, traduz bem esse sentimento de angús
tia, acentuando:

Na ânsia de saber se haverá ou não in
verno, os sertanejos apelam para tudo. Tudo
serve. Servem os ventos, como servem as
nuvens. Servem os ventos como servem as
plantas, como servem também os animais.

Nesse momento, na indefinição do tempo - do
inverno ou da seca -, sua concentração, sua conver
sa, seu pensamento, seu alento é um só: saber ou
tentar saber o que vai acontecer. E, para tentar saber,
ele acompanha as árvores que mais resistem, como o
juazeiro, a oiticica e a carnaúba. para saber se a folha
gem nova dá antes das chuvas. Ou, então, o pau-cra
vo, para saber se dá flores. Se der, ele sabe que vai
chover. Ele acompanha o peixe que desova, ou que
está ovado, em dezembro. Avalia o comportamento
das abelhas, a arribação das aves, dos pombos, das
avoantes e dos insetos. Ele examina o sovaco do
peba, como o joão-de-barro constrói a casa. Ele vê o
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jumento espojando-se em cinzas, o sapo-cururu, o Mas o ânimo dos agricultores cearenses melho-
canto do socó, por onde caminha o cassaco (flagelado rou sensivelmente com a ocorrência de boas chuvas,
da seca). em algumas regiões do Estado, notadamente no cha-

Ele não esquece o céu, que é toda a sua sobrevi- mado Vale do Cariri.
vência na linha do horizonte. Mas não confia apenas Para o técnico Walter Ferreira, Chefe da Regio-
nos sinais. Barganha com os céus, segue um roteiro. nal da EMATERCE, na região centro do Ceará, as
Consulta os profetas do inverno e da seca. Desafia seus chuvas registradas no final do mês de novembro não
beatos. Quer saber o que conta a tradição oral sobre devem ainda ser consideradas indício de inverno no
aquele ano que vai acontecer. Informa-se no "Iuná- Estado. Diz ele ser preciso aguardar o ano novo para
rio-perpétuo". Compara os ciclos. Socorre-se de da- uma melhor avaliação da situação climática não só no
tas-ehave. Vai aos santos, faz experimentos. Examina Ceará, como nos demais Estados do Nordeste.
as formigas, olha onde se escondem as cobras casca- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sendo o
véis. Vê os sinais dos céus em sua igreja, em seu misti- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE um
cismo. Espera a data fatal. Quando não mais acontece, órgão da maior respeitabilidade, com credibilidade in-
resiste. E, quando não mais resiste, foge ou morre. ternacional e que dispõe dos mais avançados recursos

Épico, se não fosse trágico, quase divino, con- tecnológicos, não há como deixar de acreditar na sua
tando na miséria popular. previsão de inverno regular, no Nordeste, em 2002.

Mas, em relação ao que acontecerá em 2002, não Essa é uma possibilidade real. Cumpre, agora, aos
mais será preciso apelar para tão angustiante ritual. organismos governamentais, direcionados para o desen-

Para tranqüilizar alguns milhões de campone- volvimento econômico regional, movimentarem-se para
ses nordestinos, o Instituto Nacional de Pesquisas o preparo das comunidades sertanejas, asseguran-
Espaciais -INPE, através do seu Centro de Previsão do-lhes os meios necessários para o cultivo da terra tão
de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC divulgou logo cheguem as chuvas regulares. Portanto, é funda-
esclarecedor informe, no qual diz haver concluído es- mental o preparo de ações estratégicas para alcançar re-
tudos que indicam a ocorrência de chuvas regulares sultados significativos na safra do ano vindouro.
em 2002, no Nordeste brasileiro. Deve ser essa uma preocupação imediata, ten-

Os maiores valores de chuvas, esclarece a do em vista a debilidade do setor agropecuário regio-
CPTEC, ocorrerão no primeiro trimestre na região, nal, profundamente afetado pelas conseqüências
com valores entre 350 e 750 milímetros. perversas da seca do ano em curso, a maior dos últi-

Acentua mais o Boletim do CPTEC que no mos 80 anos no Nordeste.
semi-árido e litoral norte da região, onde se inclui o Os produtores cearenses, principalmente, estão
Estado do Ceará, a tendência é de "chuvas regulares extremamente sacrificados. Perderam a quase total i-
a ligeiramente acima da média". dade da safra do ano 2001 e estão sendo ainda pres-

Segundo o Coordenador-Geral do Centro de sionados pelos bancos do Nordeste e do Brasil a hon-
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), rarem os financiamentos obtidos nessas instituições,
"as chuvas principais e maiores deverão acontecer de que não puderam pagar devido ao flagelo da seca.
fevereiro a maio". Espera-se, assim, a renegociação dessas dívi-

Em dezembro, ainda de acordo com as conclu- das e que os Governos Federal e dos Estados asse-
sões do CPTEC, ocorrerão no Nordeste chuvas espo- gLirem aos pequenos e médios produtores rurais no-
rádicas , mas não indicativas do início da estação de vos recursos, a prazos mais longos, sem o que eles
inverno 2002. nada poderão esperar de um possível inverno regular

As previsões anunciadas estão baseadas em mo- na região.
delos matemáticos europeus e americanos, disponibili- O bom senso está a indicar a necessidade de
zados pelo Internacional for Climate Predichen (IRI), socorrer os pequenos produtores, assegurando-lhes
uma instituição da maior respeitabilidade internacional. a aquisição de adubos, de sementes selecionadas,

Já a Fundação Cearense de Meteorologia e Re- de ferramentas agrícolas, de arames, de medicamen-
cursos Naturais (FUNCEME) prefere aguardar mais tos veterinários, da reforma de bebedouros, currais e
um pouco para um prognóstico sobre as condições estábulos e, principalmente, para o preparo da terra,
climáticas no ano 2002 nos sertões do Ceará. Técni- para o plantio de culturas básicas corno o feijão, o mi-
cos da FUNCEME informaram que essa instituição lho e o algodão.
somente fará previsão meteorológica para o primeiro Trata-se, ademais, de uma reivindicação justa, já
trimestre do próximo ano em meados de dezembro. que o Banco do Nordeste do Brasil, BNB, foi criado no
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período seco de 1952, no Governo do Presidente Getú
lio Vargas, com a atribuição de financiar obras de irriga
ção, aquisição ou construção de silos e de armazém
nas fazendas, compra ou reforma de equipamentos e
maquinários agrícolas ou industriais, aquisição de re
produtores ou animais de trabalho, limpeza de rios e ca
nais, dentre outros medidas peculiares ao semi-árido.

Espera-se também que o Ministério da Agricul
tura, através dos seus órgãos, como a EMBRAPA e
outros, atuem em articulação com as Secretarias
Estaduais de Agricultura, estabelecendo ações estra
tégicas imediatas para que, ao chegar o inverno, o ho
mem do campo tenha a necessária confiança em me
lhores dias, depois das provações a que foi submetido
no ano em curso, quando viu perdido todo o seu esfor
ço para o cultivo da terra.

A previsão de inverno no Nordeste precisa ser
considerada prioridade máxima pelos organismos regi
onais de desenvolvimento. Seria imperdoável não apro
venar, da melhor forma possível, o prenuncio de bom in
verno no chamado Polígono das Secas. Éo mínimo que
se pode esperar da sensibilidade do Poder Público, em
todos os seus níveis: federal, estadual e municipal.

O SR. LEUR LOMANTO (PMDB - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a reforma do sistema tributário brasileiro
é exigência da nossa sociedade. Todos nós, por me
nor que seja o nosso poder econômico-financeiro, pa
gamos impostos, taxas e contribuições.

O Congresso Nacional tem feito grande esforço
no sentido de organizar a legislação tributária. Busca
mos simplificar a tributação, tornando-a mais clara
para toda a sociedade. Dessa forma, estaremos dan
do passo decisivo para avançarmos e sermos mais
competitivos.

No entanto, muitas são as dificuldades para che
garmos a esse objetivo. Faz anos que debatemos a
questão tributária na busca de fórmula que seja consen
so. Queremos legislação tributária que crie nova men
sagem política e estabeleça o lado ético da Receita.

Mesmo os especialistas divergem da quantida
de de impostos que pagamos em várias etapas de
produção e de comercialização. Pesquisas mostram
que a carga tributária subiu 256% em 13 anos, en
quanto o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 167%.
São dados obtidos por estudos realizados pelo Insti
tuto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). O
peso tributário no México é 16% do PIB; nos Estados
Unidos é de aproximadamente 29% do PIB; e no Bra
sil ultrapassa 34%. Nos últimos 6 anos o aumento dos
tributos chegou a 7%. A situação impede que nossas
empresas sejam competitivas.

Ao longos dos anos, Governadores e Prefeitos
foram obrigados a criar novos tributos para aumentar
a arrecadação. Essa é solução fácil, mas os resulta
dos são visíveis. Os empresários reclamam, e a popu
lação fica indignada.

Os impostos sobre consumo não poupam nada,
nem produtos de primeira necessidade. A alíquota mé
dia sobre o valor agregado (IPI e ICMS) é de 29,8%.
Nos Estados Unidos e na Europa, a média é de 18,3%.
É necessário que fique claro que o poder de compra de
cidadãos europeus, japoneses, canadenses e america
nos é muitas vezes superior ao dos brasileiros.

No Brasil, é a classe média que movimenta a eco
nomia, mas o segmento social passa atualmente por
enormes dificuldades. Os obstáculos criados pela tribu
tação pesada vão desde a inibição do consumo e da
produção até as alternativas de busca de brechas na le
gislação para o não-pagamento dos impostos devidos.

Empresários e comerciantes vivem momentos
aflitivos, buscam subterfúgios diante de tributação in
justa que reduz a capacidade competitiva das empre
sas. Procuram até meios ilícitos na tentativa de enga
nar o Fisco. No comércio, muitas vezes, não se pede
nota fiscal, prática comum em todo o território nacio
nal. São atitudes que promovem ambiente de mal-es
tar, situação que acaba levando empresários hones
tos a praticar irregularidades e a se comprometerem.

Com a simplificação da tributação, o que a tor
nará leve, atualizada e ágil, o nosso País vai se movi
mentar com mais rapidez. É necessária nossa afirma
ção no cenário mundial. E, para atingirmos respeitabi
lidade, temos de ordenar melhor nossa sociedade. A
reforma tributária tão solicitada, tão necessária preci
sa ser concluída.

Por outro lado, existe trabalho de pressão cons
trutiva desenvolvido por todos os setores da socieda
de que se preocupam e entendem a relevância do as
sunto. No entanto, a pressão não foi suficiente para
resolver as diferenças de entendimento sobre assun
to tão complexo.

Todos estamos no embate pela simplificação:
menos impostos, mais contribuintes e fim dos tributos
cumulativos. Sem dúvida, a retirada da cumulatividade
das contribuições sociais é extremamente positiva.

A desoneração sobre investimentos nos tornará
mais competitivos. O País tem urgência em alterar a
legislação ultrapassada. Necessitamos da reforma.
Estamos, na atualidade, sem capacidade competiti
va, bastante prejudicados na nova conjuntura globali
zada. Reduzir o peso dos impostos em diversos seto
res e no bolso do consumidor é prioridade. É o recla
mo de toda a sociedade, da Nação. Todos queremos
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isso, e até o Governo Federal procura solução concili
adora para viabilizar as transformações necessárias.

Mas a reforma tributária está paralisada. Ora,
trabalho tão importante como este deve ter segui
mento. São anos de mobilização dos setores da soci
edade que estão atentos para o problema e que co
bram agilidade do Congresso.

Todos temos responsabilidade no processo.
Estamos necessitando de administração tributária
que ponha nossas contas em ordem, que cuide da
manutenção do bem público e do bom funcionamento
administrativo.

A máquina do Governo funciona muito bem.
Está ajustada para atender as determinações do nos
so Presidente, mas temos a obrigação de solucionar
problemas imediatos.

A reforma tributária é prioridade nacional. O
Presidente da República demonstra muito interesse
em aprovar sistema tributário leve e moderno. E o
Congresso também. Assusta-nos, porém, a demora
em chegar a entendimento que contemple a todos.
Não conseguimos caminhar sozinhos. Esse é proble
ma que se reflete em todos os segmentos sociais. O
Presidente precisa acionar seus assessores e seus
Ministros para dialogar com o Congresso, com os em
presários e com o povo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RUBEM MEDINA (Bloco/PFL - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o fortalecimento das pequenas empre
sas não é questão de interesse somente dos pequenos
empresários. É facilmente identificável nas estatísticas
que as pequenas empresas criam mais empregos e in
teriorizam o desenvolvimento do País. O crédito a elas
seu principal problema - apresenta aspectos que exi
gem maior reflexão não somente das instituições finan
ceiras, mas também dos Poderes Públicos.

Ao contrário do que se supõe, as pequenas em
presas apresentam os menores índices de inadim
plência - em relação às faixas de média e grande em
presa. No entanto, como a obtenção de crédito é
questão de cada uma e não de seu conjunto, elas de
param com grandes dificuldades. Começa que elas
não têm bens imóveis para dar em garantia; nem tem
marcas, amizade com diretor de banco, etc.

Há algumas tentativas em curso devido ao inte
resse nacional pelo caso, mas ainda muito insuficientes.
Foram criados fundos de aval de dimensões ainda redu
zidas em relação ao tamanho do problema. Importante
foi a decisão do BNDES de estabelecer contrapartida
aos seus repasses aos bancos: pelo menos 20% deles
devem ser destinados a empresas pequenas e médias,

sob pena de não ser repassados recursos para os
bancos destinarem a empresas grandes.

Em muitos países há experiências de validade
comprovada com o microcrédito. No Brasil, organiza
ções dessa natureza estão começando com sucesso
sua atuação.

Talvez motivados por esses êxitos, alguns gran
des bancos estão criando diretorias incumbidas de
orientar sua atuação para o mercado de pequenas
empresas. Eles estão destinando valores maiores a
essas operações, pisando cuidadosamente no terre
no que sempre os assustou.

O Banco Central deveria dar mais atenção a
esse mercado - seguindo o exemplo do BNDES, que
criou normas diferenciadas para as pequenas empre
sas. O problema reside tanto nas grandes quanto nas
pequenas localidades. Em todas deveria ser sugerido
um sistema de avaliação de operações que não se
guisse o mesmo ritual das empresas maiores, exigin
do garantias reais que as pequenas não têm.

Talvez a estrutura da solução possa ser a que
gere os atuais fundos de aval, porém com participa
ção maior das comunidades das pequenas cidades
ou dos bairros das cidades maiores.

Essa questão deve ser considerada no contexto
das novas formas de convivência que o Brasil e o mun
do estão procurando descobrir. Precisamos encontrar
normas inovadoras que acelerem a redução dos des
níveis de renda. Não podemos continuar enfrentando
esse problema pela forma até agora seguida.

É necessário maior urgência na luta contra a po
breza no Brasil; mudar as regras que não estejam resol
vendo a situação com a velocidade necessária. O Brasil.
precisa também passar a agir dentro dos critérios que
estão ganhando espaço nas instituições internacionais
após a crise que eclodiu em 11 de setembro.

Muito obrigado.

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, tivemos recentemente o privilégio de visitar duas
das unidades pertencentes à estrutura organizacio
nal do Exército brasileiro que entendemos podem
ombrear-se, em qualidade e em excelência, com qua
isquer similares nos países desenvolvidos.

A primeira delas, o Instituto Militar de Engenha
ria, destaca-se como estabelecimento de nível supe
rior considerado de classe "A" pelo Ministério da Edu
cação, sendo o órgão do Exército responsável pela
formação dos quadros técnicos especializados nas
áreas da engenharia diretamente ligadas à sustenta
ção das ações de esforço bélico em campanha.
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A segunda, o 10 Batalhão de Forças Especiais, fazem o Brasil competitivo em face dos desafios glo-
const~ui-se em unidade de elite, exaustivamente treina- bais da economia.
da e adestrada para o cumprimento de ações de com- No campo da produção científica, Sr. Presidente,
bate em condições especialíssimas de autonomia, de o IME orgulha-se de ter participado de projetos de gran-
independência e de risco, via de regra conduzidas ao de alcance e da mais alta significação para o País.
largo das estrutura.s ~e apoio sistê~ico ~ .Iogístico que Nesse sentido, foram produzidos pelos seus cor-
caracteriza~ a mal~rla das operaçoe~ militares: , pos docente e discente projetos da magnitude dos Estu-

O I~stltuto .~Iht~r de Engenh~n~, subordlna~o a dos de Impacto Ambiental e relatórios de impacto no
Secretana de Clencla e Tecnologia, e uma organlza- meio ambiente da Rodovia BR-307 e do Porto de Ca-
ção tradi~ional do Ex~rcit<:brasileiro n~ formação de manaus, por solic~ação do Ministério da Defesa; a aval i-
engenh~lros e na reahzaçao de pesquisa fundamen- ação dos diagnósticos de riscos para o meio ambiente
tal e aplicada. . resultantes da geração de energia elétrica, por solicita-

o IME foi a primeira escola de engenhan~ das ção da Organização das Nações Unidas; estudos geo-
Américas e a terceira do mundo, sendo o herdeiro da técnicos para a pavimentação de rodovias, por solicita-
Real Academ.ia de Artil~aria, Forti!icação e Desenho, ção da PETROBRAS; o Plano Básico do Sistema Peni-
fundada na Cidade do RIO de Janeiro, em 1792, com a tenciário Brasileiro, por solicitação do Banco Nacional
finalidade de formar os profissionais que planejara~ de Desenvolvimento Econômico e Social; a modelagem
e construíram as fortificações erigidas no litoral fluml- molecular de enzimas do Plasmodium falciparum e de-
nense com vistas a defender a capital do Vice-Reina- senho e síntese de novos quimioterápicos para a malá-
do dos ataques pelo mar. ria, por solicitação do Instituto Oswaldo Cruz; o desen-

Em sua longa trajetória, Sr. Presidente, o IME volvimento do magnetrômico para determinação da ori-
vem contribuindo para o desenvolvimento c~ent~fi- entação do campo magnético terrestre, por solicitação
co-tecnológico do Brasil, fazendo de sua própna hls- do Observatório Nacional; o desenvolvimento de siste-
tória, a história da engenharia no Brasil. ma de identificação de voz, por solicitação da Secretaria

Sendo parte integrante da estrutura organizaci- de Segurança Pública do Rio de Janeiro; o desenvolvi-
onal do Exército, Sr. Presidente, o IME imprime nos mento de minicentrais hidrelétricas, por solicitação do
projetos e pesquisas que desenvolve a marca de um Ministério da Ciência e Tecnologia.
verdadeiro centro de excelência. Quanto às nossas Forças Especiais, Sr. Presi-

Como estabelecimento ~e ensi.~o formador do~ dente, tudo começou em um acidente aéreo ocorrido
oficiais do quadro de engenheiros militares, Sr. Presl- na Amazônia, em 1953.
dente o IME entrega anualmente à Força Terrestre E f d I t f It d .•. d
tenentes com elevada qualificação profissional nas ~ ~c~ _a comp e a ~ a e expenencla e
. d E h' d F rt'f' - C t - nossas InstltUlçoes em operaçoes de resgate em am-areas a ngen ana e o I Icaçao e ons ruçao, . .. f'

E h · EI·t· d E h' EI tA' d blente hostil, organizou-se uma força-tare a, constltu-da ngen ana e rica, a ngen ana e ronlca, a. . . . ... d F
E h · d MA' d A mento da Enge Ida por ofiCiaiS e graduados do ExerCito e a orçangen ana e ecanlca e erma , -. d .• .
h . M •. d A tomo've'ls da Engenharia de Aerea, para que, fun ando-se apenas em expenencl-n ana ecanlca e eu, . d"d' d t . - f . I .

Materiais da Engenharia Química, da Engenharia as .In I,VI uals e na_ e e~ml' Inaçao udncl?na qbu~ e Pde-
C rt ,t· d E h' d C mp t ão cullar as corporaçoes mlltares, se eSlncum Isse o

a ogra Ica e a ngen ~na a o _u aç . cumprimento de uma missão que foi marcada pelos
. Em ~eus ~ursos de P~~-Gr~du~ça?,o IME eleva sacrifícios e pelas incertezas.

ainda mais o n1vel de quahflcaçao tecnlca dos Enge- , _.
nheiros do Exército formando mestres e doutores Conclulda aquela operaçao, Sr. PreSidente, co-
nas áreas da Engenharia de Transporte, da Engenha- Iheram-se e sis~e.matiza~am-se os ensinamentos de-
ria Elétrica, da Engenharia Química, da Engenharia corrent:s da pratl~a.e cnou-s~, em 1957, o Curso de
Nuclear, da Engenharia de Sistemas de Computação Op~r.açoes Especlal~, com vistas a form~r ~essoal
e da Engenharia da Ciência dos Materiais. habilitado ao cumpnmento de futuras mlssoes de

Em trinta anos de funcionamento, Sr. Presiden- busca e salvamento.
te, os cursos de Pós-Graduação do IME entregaram Em 1961, já sob a influência das doutrinas de
ao País 1.284 Mestres e 47 Doutores, que atuam guerra irregular decorrentes dos movimentos de liber-
como multiplicadores do conhecimento e como fato- tação na Indochina e na Argélia, contra o império co-
res para o desenvolvimento das bases da ciência e da lonial francês, e do envolvimento norte-americano no
tecnologia genuinamente nacionais, fundamentos ab- conflito vietnamita, diplomados do Curso de Opera-
solutamente essenciais a uma política industrial que ções Especiais foram aos Estados Unidos inteirar-se
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das técnicas das Special Forces e dos Rangers,
adaptando-as para as condições brasileiras.

Em 1968, foi criado o Destacamento de Forças
Especiais, dando início ao desenvolvimento e emprego
da doutrina brasileira de Forças Especiais, que se ca
racteriza pelas operações conduzidas em ambiente de
guerra irregular e por seu caráter estratégico, na maioria
das vezes em meio ao território dominado pelo inimigo.

Nesse ambiente peculiar de combate, Sr. Presi
dente, o Batalhão de Forças Especiais está habilitado
a conduzir ações de guerra irregular, que, pela sua
versatilidade, podem ser empregadas em grande va
riedade de missões, incluindo a capacidade de plane
jar, conduzir e realizar ações de comandos, opera
ções de guerra irregular, operações contra forças irre
gulares, operações contra terrorismo e operações de
reconhecimento e ataque a alvos estratégicos.

Ao conhecennos o IME e o Batalhão de Forças
Especiais, constatamos, Sr. Presidente, como são curio
samente inesperados os rumos da doutrina militar, pois
uma instituição inicialmente voltada para a defesa contra
piratas e corsários, hoje, desenvolve uma atuação que é
essencialmente científica e tecnológica. Em contraparti
da, uma outra instituição, que teve suas origens numa
operação humanitária de resgate, hoje é reconhecida
como uma das unidades melhor adestradas no mundo
para o combate em ambiente de guerra irregular.

Assim, Sr. Presidente, tivemos a rara oportunida
de e o privilégio de conhecer dois aspectos marcantes
das atividades do Exército, os quais, em que pese se
rem diametralmente opostos em suas respectivas ca
racterísticas, conjugam-se numa atuação harmônica
que confere às nossas Forças Armadas a competência
para cumprirem seu papel de defesa da Pátria.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO ZUPPO (PSDC - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, um dos maiores problemas nacionais é a
sonegação de tributos. Em boa parte, o problema do
Brasil resume-se numa palavra: sonegação tributária.

Exemplo disso é o Programa de Recuperação Fis
cal- REFIS, idealizado com o objetivo de regularizar os
débitos tributários das empresas com a Secretaria da
Receita Federal e com o Instituto Nacional de Seguro
Social. Em vigor faz quase dois anos, não tem apresen
tado resultados compatíveis com sua importância.

Para comprová-lo, basta constatar que dos R$157
bilhões da dívida original bruta, consolidada em abril de
2000, apenas R$2,57 bilhões foram recuperados, até
outubro do corrente. Isto é, insignificantes 2,57%. Ou

observar que as condições e os prazos - estes às vezes
centenários - para quitação do débito mesmo assim
não foram suficientes para impedir que 56% das 129 mil
companhias inicialmente inscritas no Programa deixas
sem de recolher a contribuição previdenciária referente
aos salários. Pior, após a notificação, acompanhada de
mais prazo para regularização do pagamento, os ina
dimplentes caíram de 56% para 44% do total. Assim, o
percentual continuou em torno da metade do total: nada
mais eloqüente, e desanimador.

O problema não reside na falta de preparo das
administrações tributárias dos três níveis federativos.
Também não se trata de projetos inadequados deste
tipo de programa. Nem mesmo de falta de desejo dos
Poderes Executivos municipais, distrital, estaduais e
federal. De fato, ocorre é que o modelo, que podemos
chamar de modelo da anistia, faliu. Faliu, se é que al
guma vez já funcionou neste País.

A idéia dos "refises", que se assemelham, desá
gua na questão chave do motivo das mazelas brasilei
ras, qual seja: para que fazer, por que cumprir, se, não
cumprindo, nada acontece? Em outras palavras, ilus
tres Deputados, a sempre recorrente questão da im
punidade, simplesmente, com todas as suas conse
qüências. No caso, pagarem os que pagam em dobro,
pois pagam pelos que não pagam.

Os "refises" tornaram-se regra. Anistia atrás de
anistia. A sucessão infindável de perdões com certe
za gerou uma certeza ainda maior de impunidade.
Um reforço ao vezo de não pagar, à espera da próxi
ma remissão parcial ou total da dívida. Ora, como o
expediente bem deve ter começado em 1500, imagi
nem onde irá parar!

Rigorosamente, o problema é que neste País a
fiscalização deixa a desejar. E não há por que não co
meçar a fazer com que funcione a contento, come
çando pela mais importante das fiscalizações, por
quanto atinge a parte mais sensível dos cidadãos:
seu bolso. Trata-se da fiscalização tributária.

Para isso, cabem duas medidas preliminares.
Uma no âmbito dos Poderes Executivos; outra, no cam
po do Poder Judiciário. Quanto aos primeiros, caberia
permanente ênfase na fiscalização tributária, pela qual,
por exemplo, muito mais da metade dos funcionários se
dedicariam à função específica de lançar tributos. Fun
ção esta, aliás, privativa dos Auditores Tributários.

Quanto ao Judiciário, a instituição de uma discipli
na própria, no que tange às lides tributárias, a exemplo
do que já ocorre com outros tipos de litígios legais, tor
nando-as mais céleres. E, assim, menos suscetíveis de
infinitas manobras protelatórias recursivas.
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A expectativa é fazer com que o sonegador não se
sinta a salvo da punição, em detrimento dos contribuintes
adimplentes. E anistia, só por razões de força maior.

Até porque uma base impositiva mais ampla
bem pode redundar na possibilidade de redução de
alíquotas, diminuindo a carga de tributos per capita.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARQUEZElU (PTB - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Conselho Deliberativo e a
Diretoria Executiva da Associação dos Engenheiros
Agrônomos do Estado de São Paulo - AEASP deci
diu, em outubro último, por unanimidade, escolher o
médico veterinário Francisco Sérgio Jardim, Oelega
do Federal da Agricultura em São Paulo, como Desta
que Liderança Rural 2001. Nada mais justo, nada
mais acertado.

A escolha, Sr. Presidente, faz justiça, antes de
mais nada, à gestão do Sr. Ministro da Agricultura,
Marcus Vinícius Pratini de Moraes, em virtude do
acerto de suas decisões, seja na condução, de modo
mais amplo, dos negócios agropecuários deste País,
seja na percepção de que as áreas mais produtivas
sob seu comando podem e devem ser mais estimula
das e prestigiadas.

Em plano não menos importante, não se pode
deixar de destacar o mérito do médico veterinário
Francisco Sérgio Jardim, cuja passagem à frente da
Delegacia Federal da Agricultura em São Paulo tem
deixado, com toda a certeza, marcas de sólidas reali
zações, seja pelas profundas melhorias qualitativas
que, como executivo, S.Sa. tem imprimido àquela uni
dade ministerial, seja pela sua inequívoca capacida
de de agrupar em torno de si uma liderança espontâ
nea e incontestável.

A Delegacia Federal da Agricultura no meu
Estado, Sras. e Srs. Deputados, pode hoje servir de
exemplo de como se busca a qualidade e a excelên
cia sem perder de vista a dimensão pública exigida do
setor público. Moderna, ágil e produtiva, ela ingressou
definitivamente na era de modernidade. É do que o
Brasil tanto precisa.

E essas não são palavras de pura retórica; são
fruto de uma constatação compartilhada por todos
aqueles que conhecem e se servem dos serviços pres
tados pela DFA em São Paulo, sejam empresários, se
jam Prefehuras, ou mesmo a sociedade em geral.

Sr. Presidente, estão, portanto, de parabéns a
AEASp, pelo acerto da escolha, o delegado em São
Paulo, pelo título merecido, e o Sr. Ministro Pratini de
Moraes, por saber conduzir com firmeza os negócios
agropecuários deste País.

Muito obrigado.
O SR. PAULO LIMA (PMDB - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
solicito que V.Exa determine seja consignado nos
Anais da Casa correspondência enviada à imprensa
paulista pelo Sr. Antônio Bias Bueno Guillon, Dire
tor-Presidente, e América Fialdini Jr., Diretor-Tesou
reiro da Fundação Armando Álvares Penteado, a pro
pósito de texto assinado pelo Sr. Josias de Souza e
publicado sob o título "Filantropia da viúva banca es
cola de vizinhança chique de FHC".

CORRESPONDÊNCIA A QUE SE
REFERE O ORADOR:

FAAP
A Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) é

uma inslhuição sem fins lucrativos, existente há 53
anos, com o objetivo de apoiar, promover e estimular a
cultura e a educação, mantendo sete faculdades, um
colégio, o Museu de Arte Brasileira e um teatro. Atende,
atualmente, em seu campus, cerca de 8.000 alunos.

Lamentavelmente, texto publicado no último do
mingo (25-11 ), assinado pelo senhor Josias de Souza
('Filantropia da viúva banca escola da vizinhança chi
que de FHC', Brasil, pág. A7), cometeu diversos equí
vocos que merecem reparo. A Faap efetivamente
goza de isenção de tributos previdenciários, o que
não é mero privilégio, mas, sim, incentivo que a Cons
tituição concede às instituições educacionais que pre
enchem determinados requisitos legais. O incentivo
recebido é repassado, na forma da lei, a todo o seu
universo de alunos, além de a Faap, naturalmente,
distribuir bolsas de estudo e patrocinar programas
culturais de grande qualidade para toda a população,
indistinta e gratuitamente. Dessa forma, a Faap faz
uso de um direito constitucional, do qual não pode
abrir mão sem causar prejuízo a sua comunidade
acadêmica.

A administração da fundação é transparente,
sendo constantemente auditada, como comprovam
os documentos apresentados ao INSS. Há cerca de
quatro anos, a Faap foi questionada sobre lançamen
tos de algumas despesas de pequena monta. Os es
clarecimentos foram prestados ao conselho de recur
sos do INSS, que os acatou no ano 2000.

A informação fiscal Julgada pelo Conselho Naci
onal de Assistência Social, na sessão de 23 de outu
bro último, não se refere ao mesmo assunto, razão
pela qual também é equivocada a afirmação de que
qualquer matéria tivesse passado despercebida.
Ressaltamos que, neste último julgamento, nossa de
fesa foi acolhida por unanimidade, isto é, pelos 16
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membros, incluindo os fiscais da Previdência que in
tegram aquele órgão." - Antônio Bias Bueno Guil
lon, Diretor-Presidente e Américo Fialdini Jr. Dire
tor-Tesoureiro da Faap (São Paulo, SP).

O SR. LUCIANO CASTRO (Bloco/PFL - RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Grande Oriente Estadual de
Roraima reuniu os membros do Grande Oriente do
Brasil e das grandes lojas integrantes da Confedera
ção Simbólica do Brasil, no evento a maçonaria e a
realidade da Amazônia roraimense, realizado no pe
ríodo de 15 a 17 de novembro de 2001 , no estado de
Roraima.

O encontro - que reuniu todos os segmentos
sociais do Estado: políticos, representantes sindicais,
indígenas, religiosos e profissionais liberais - originou
um documento que chamou-se Carta de Roraima, di
rigido a todo o povo brasileiro, que apresenta diversas
recomendações, entre as quais estão:

.Maior presença das Forças Armadas em todas
as regiões de fronteira, inclusive nas áreas indígenas,
como forma de garantir a soberania nacional;

-Implementação de uma política nacional que
fomente o desenvolvimento sustentável e resguarde
as riquezas naturais da Amazônia;

-Boa gestão dos recursos públicos ou privados
aplicados na região por organizações não-governa
mentais, nacionais e estrangeiras;

-Criação, pelo Congresso Nacional, de leis que
disciplinem as atuações de organizações não-gover
namentais na Amazônia.

-Legislação que combata a biopirataria;

-Mais recursos para pesquisa em universidades
e instituições públicas, em especial as da Amazônia;

-Regulamentação da Lei Fundiária para Rorai
ma, realizando uma revisão completa no tamanho
das áreas indígenas demarcadas ou em processo de
demarcação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço a
atenção de todos à Carta de Roraima, que merece
todo nosso apoio. O desenvolvimento da região ama
zônica, bem como sua inserção natural ao resto do
País, é de interesse de todos os brasileiros, não só da
população que lá vive.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.

O SR. JOÃO SAMPAIO (Bloco/PDT - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, há duas semanas, relatei nesta Casa
o grave fato ocorrido no Sistema Guandu de abasteci
mento de água, que serve à cidade do Rio de Janeiro

e à Baixada Fluminense, onde moram cerca de 8 mi
lhões de habitantes.

A água oferecida à população apresentava as
pecto turvo, mau gosto e, além disso, cheirava mal. O
fato, segundo as autoridades, resultou das fortes chu
vas que levaram para o Rio Guandu, e aos seus aflu
entes, lixo, esgotos, resíduos industriais etc., compro
metendo o funcionamento da estação de tratamento.

Laudo de laboratório, divulgado pela Comissão
de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Rio
de Janeiro, concluiu que a água distribuída pela
CEDAE - Companhia Estadual de Água e Esgotos
apresentava elevada concentração de organoclora
dos, resultantes da reação do cloro com as substânci
as orgânicas, que não foram suficientemente elimina
das no processo de tratamento.

Esta constatação torna evidente que a água, re
curso natural fundamental ao ser humano, não está
merecendo, por parte das autoridades estaduais res
ponsáveis pelos recursos hídricos, saneamento e
meio ambiente, a devida atenção e monitoramento.

E não é apenas o Rio Guandu que vem rece
bendo em sua bacia toda a sorte de poluentes. Tam
bém o Rio Paraíba do Sul tem sido objeto das piores
agressões ambientais.

De grande importância geoeconômica para o
Estado do Rio, contribuindo para o abastecimento de
água potável, irrigação e geração de energia, o Paraí
ba está hoje totalmente degradado. Desde suas nas
centes em Paraibuna, em São Paulo, até Atafona, já
próximo à fronteira com o Espírito Santo, o cenário é
preocupante.

Ao longo do seu curso, atravessa uma região
fortemente industrializada. São José dos Campos,
Taubaté, Lorena, Guaratinguetá, em São Paulo, e Ita
tiaia, Resende, Porto Real, Barra Mansa, Volta Re
donda, Barra do Piraí, entre outras cidades do Estado
do Rio.

A partir de Três Rios e atravessando uma região
de economia rural, serve de divisa entre Minas Gerais
e o Estado do Rio, até Santo Antônio de Pádua, onde,
tomando a direção leste, cruza os canaviais de Cam
pos, indo desaguar entre os Municípios de São Fran
cisco de Itabapoana e São João da Barra.

Ao longo de mais de mil quilômetros de exten
são, recebe cerca de 1 milhão de litros de esgotos por
dia de mais de 150 Municípios de São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais. Apenas no trecho fluminense,
o Paraíba recebe os rejeitos de cerca de 700 indústri
as, sendo 47 delas potencialmente perigosas - como
esclarece reportagem do jornal O Globo (domingo,
25 de novembro).
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Além dos esgotos domésticos e industriais, é
preciso considerar que o uso de inseticidas e fertili
zantes químicos, aliados ao desmatamento das nas
centes, também contribuem para agravar o quadro de
degradação ambiental que tende a superar a capaci
dade de autodepuração do rio.

Nunca é demais lembrar que parte das águas
do Paraíba, mediante transposição da Serra das Ara
ras, no Município de Piraí, são despejadas no Rio Gu
andu, reforçando a capacidade do principal sistema
de abastecimento da cidade do Rio de Janeiro e da
Baixada Fluminense.

Por tudo isso, é necessário e urgente que a
Agência Nacional de Águas, juntamente com as enti
dades estaduais e municipais do Vale do Paraíba,
além da necessária participação popular, formulem
um programa de despoluição, estabelecendo metas
que assegurem as condições necessárias para o de
senvolvimento sustentado da região e, ao mesmo
tempo, promovam a recuperação do Paraíba do Sul.

Finalmente, e considerando a má qualidade das
águas disponíveis para o abastecimento público, es
clareço que apresentei, em 13 de setembro de 2001,
o Projeto de Lei n.o 5.313, que estabelece a obrigato
riedade de exames laboratoriais periódicos de amos
tras coletadas nas estações de tratamento, adutoras,
redes de distribuição e reservatórios. Os exames de
verão esclarecer sobre as condições físicas, quími
cas e bacteriológicas da água que está sendo forneci
da à população. Os resultados de tais exames deve
rão ser publicados, para o conhecimento da popula
ção e dos órgãos públicos, para as providências ne
cessárias.

Trata-se de medida oportuna para garantir um
adequado padrão de qualidade à água destinada ao
consumo humano.

Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, hoje, 5 de dezembro, comemoramos o Dia
Mundial do Voluntário. Queremos parabenizar este
valoroso cidadão ou cidadã, que com seu trabalho
vem colaborando com a nossa sociedade.

O que nos chama atenção é o grande número
de voluntários existentes em nosso País e em todo o
mundo. São milhões de pessoas lutando por um mun
do melhor. E muitos, no anonimato, estão desenvol
vendo o seu papel e servindo ao próximo de forma
honesta e com um grande compromisso de desenvol
ver as suas atribuições.

Quem se tem beneficiado com todo este apoio
voluntário são as instituições filantrópicas, escolas,

hospitais e todos os envolvidos neste processo.
Quem mais se beneficia, porém, é o nosso País, pois
através desse trabalho temos hoje pais mais perto
dos seus filhos, colaborando na área de educação, vi
vendo a realidade das escolas de forma a poder opi
nar e trabalhar na conscientização para a manuten
ção do local, a começar pelos próprios filhos. Assim, o
trabalho se desenvolve melhor e os filhos têm os pais
ao lado, na prática, como exemplos de cidadãos e ci
dadãs, com referência positiva em nosso País.

Entre os voluntários, cabe frisar a participação
dos aposentados, que estão firmes nesta colabora
ção, trazendo uma bagagem extensa. É importante
registrar o prazer encontrado pelos aposentados em
participar dessas atividades, levando suas experiên
cias e muita jovialidade, além do sentimento de coo
perar com o País, para aqueles que estão começando
a ver a realidade.

Finalmente, queremos deixar registrado nos
Anais desta Casa nossa expressão de profundo res
peito e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pe
los voluntários de todo o Brasil. Fica aqui nosso apoio
ao trabalho que desenvolvem, que é a expressão da
amizade, carinho e respeito que todo ser humano
deve ter pela vida. E que mais pessoas se engajem
nessa tarefa tão humana.

Obrigado.

O SR. VIC PIRES FRANCO (Bloco/PFL - PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, como representante do Pará,
eu não poderia deixar de noticiar a esta Casa a outor
ga e a entrega, pela Academia Brasileira de Arte, Cul
tura e História (ABACH), da medalha e diploma de
Mérito Empresarial no Grau de Comendador ao jor
nalista Romulo Maiorana Júnior, atual Presidente em
exercício das Organizações Romulo Maiorana
(ORM), da qual fazem parte a TV Liberal e o jornal O
Liberal, ambos com sede em Belém, do Pará.

A escolha de Romulo Maiorana Júnior ocorreu de
forma unânime no Conselho Consultivo da ABACH e re
veste-se de extrema importância para o setor artístico e
cultural do meu Estado, na medida em que um jovem
empresário do norte do País, com atuação fora do eixo
Rio - São Paulo, tem reconhecida em âmbito nacional a
importância do trabalho da organização que dirige com
a tenacidade e paixão que herdou do seu pai, o saudo
so empresário Romulo Maiorana.

Não é obra do acaso a iniciativa da ABACH. A
Fundação Romulo Maiorana tem sido um órgão fo
mentador da integração, da manutenção e da difusão
cultural e artística do Pará. Integração necessária, na
medida em que o meu Estado, por suas dimensões



Hoje São Paulo se ressente de não poder mais
participar dessa guerra fiscal. Afinal, já não mais dis
põe de um estoque de terras devolutas ou de terrenos
de baixo custo que possam ser oferecidos à General
Motors, à Volkswagen, a qualquer uma delas.

Esse modelo está esgotado. Iludiram-se aque
les que entendiam necessário ceder ao máximo para
conseguir o que ora estamos vendo, que é o mínimo,
até porque a decisão de se instalar no Brasil, onde
quer que seja, não decorre de posições estratégicas
de nosso Governo, de nossas autoridades financei
ras, de nossas lideranças industriais. Ao contrário, os
dirigentes das grandes empresas decidiram, por
exemplo, que Brasil e Argentina produziriam carros e
caminhões para toda a América do Sul. Agora, com a
crise argentina, com a recessão mundial e mesmo as
crises que se espalham por quase todo o continente,
fica difícil manter o mesmo padrão industrial, o mes
mo volume de ofertas de carros e caminhões. A crise,
assim, vem de longe. E se agrava.

Agora, em estudo realizado pelo Instituto de
Economia da UNICAMp, os Profs. Maria Alice Alves e
Sérgio Prado comprovam o quanto se iludiram aque
les que pensaram que na ética empresarial poderia
prevalecer a lógica franciscana, aquela do "é dando
que se recebe". Nada disso aconteceu. E os números
não mentem.

Somente em incentivos orçamentários e fiscais,
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná colocaram
nessa empreitada um bilhão e oitocentos milhões de
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territoriais grandiosas, é detentor de várias facetas de no Paraná; a Renault, na região metropolitana de Cu-
manifestações da criação popular que precisam ser ritiba, deu férias coletivas atados os seus emprega-
conhecidas e divulgadas, para não sofrerem o pro- dos. Isto, sem sombra de dúvida, é sinal de crise.
cesso de extinção tão comum em um país sem me- E crise por vários motivos, um dos quais con-
mória como nosso. Assim é que o trabalho desenvol- vém, de pronto, destacar: a instalação dessas monta-
vido pelas Organizações Romulo Maiorana, muitas doras é de data relativamente recente - 1998, por aí
vezes em parceria com outros importantes órgãos em -, ficando muito difícil aceitar que, passado assim tão
atuação na área da cultura do Pará, dentre os quais pouco tempo, os planos de instalação, derivados, por
destaco o renomado Museu Emílio Goeldi, ganhou certo, de ampla pesquisa de mercado, se tenham tor-
vulto e projeção para atravessar as fronteiras paraen- nado obsoletos, tenham sido levados a nada.
ses e ser reconhecido por todo o País. Veja-se que Governadores e Prefeitos se entre-

Segundo Roberto Oropallo, Presidente da gam a uma azáfama infernal, buscam executivos des-
ABACH, a Academia tem por objetivo "...cultuar e di- sas empresas, oferecem de tudo para que uma ou ou-
vulgar os valores morais e intelectuais dos grandes tra fábrica seja instalada em seu Estado, em seu Mu-
colaboradores do progresso no nosso País, além de nicípio.
manter vivo o sentimento cívico de nacionalidade bra- Não foi diferente no caso de São Paulo, quando
sileira". Dentro desta perspectiva, nada mais justo do o ABC paulista abriu-se para as montadoras estran-
que a distinção feita a Romulo Maiorana Júnior e a geiras na década de 50. Anunciou-se como a reden-
suas empresas, pois somente quem conhece de per- ção econômica do País, dadas as perspectivas de ge-
to e atua na Região Norte sabe o que significam as ração de empregos e impostos. A instalação das
Organizações Romulo Maiorana para a nossa Região montadoras foi apresentada como o melhor dos mun-
no que tange ao verdadeiro significado integrador que dos.
a comunicação e a informação alcançaram nos dias
de hoje.

No Pará, por exemplo, não existe um só Municí
pio em que o sinal da TV Liberal não possa chegar.
Da mesma forma, o jornal O Liberal é hoje o mais lido
em toda a Região Norte. Com isso, na medida em que
Romulo Maiorana Júnior empreendeu ao longo dos
anos a suas empresas de comunicação a marca de
serem veículos preocupados com a formação intelec
tual do cidadão do Norte, este mesmo cidadão pas
sou a ser o maior incentivador para o incessante cres
cimento na qualidade dos serviços que lhe são pres
tados cotidianamente.

O reconhecimento que a ABACH somente ago
ra dedica já está há muito impresso nos corações pa·
raenses, que sabem, por experiência diária, que o
nome Romulo Maiorana significa identidade, orgulho,
amparo e progresso em todas as áreas da comunica
ção, especialmente para a arte, a cultura e a história
que se faz tão rica no nosso querido Pará.

Associo-me, portanto, às homenagens que são
prestadas a toda a família Maiorana por tão importan
te distinção, tomando a liberdade de dirigir-me pesso
almente a Romulo Maiorana Júnior para dizer: Para
béns! Continue, para o bem do Pará, a ser o mecenas
que você é!

Era o que tinha a dizer.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a Chrysler encerrou suas atividades
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reais. No entanto, os investimentos diretos ali realiza
dos pelas grandes montadoras de automóveis em pou
co ultrapassaram os dois bilhões de reais, o que, con
venhamos, em termos financeiros, é uma ninharia.

E não é só. Aprofundando ainda mais o estudo
realizado pela UNICAMP, aqueles professores cons
tataram que, feitos os cálculos, diante dos empregos
verdadeiramente criados, cada vaga aberta nas três
fábricas custou entre 330 e 400 mil reais, quantia as
sombrosa que, se previamente anunciada, não per
mitiria que Estados e Municípios tão aligeiradamente
aderissem aos projetos em causa.

Podemos ir adiante. Seguramente, todos os cál
culos não foram fe~os. As isenções de impostos, via
de regra, podem ser revistas, vez que, pelo menos em
alguns contratos de que temos conhecimento, as em
presas se obrigaram, contratualmente, a efetuar, em
prazos de longa carência, seu pagamento ou mesmo
a pagá-los integralmente em caso de desistência, que
é, por exemplo, o que deve ocorrer com a Chrysler, no
Paraná. E dizemos "deve" porque a solução da pen
dência ainda está por vir.

Mas e o resto? E os gastos feitos com infra-es
trutura e esses imensos terrenos doados, que, diante
da doação devidamente registrada em cartório, pas
sam, agora, a constituir patrimônio da General Mo
tors, da Renault e da Chrysler, para nos fixarmos ape
nas nas empresas que se montaram no Rio Grande
do Sul, no Paraná e em Minas Gerais?

Houve, de forma irresponsável, quase crimino
sa, uma cessão de parte do patrimônio público a em
presa estrangeiras, que, a qualquer instante, acata
rão a decisão que suas matrizes podem adotar, entre
as quais a mais comum é pura e simplesmente aban
donar o projeto, por sua iliquidez, e ir embora daqui.

Que estes dados, Sr. Presidente, possam ser le
vados em consideração por quaisquer de nossos go
vernadores, de nossos Prefeitos que continuam pen
sando ser isso um excelente negócio; comprovada
mente, não é.

Muito obrigado pela atenção.

O SR. JOÃO TOTA (PPB - AC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, é com imensa alegria que venho hoje ocupar a
tribuna desta Casa para anunciar a concretização de
um antigo desejo que, felizmente, está próximo de se
tornar realidade. São alguns anos de trabalho e muito
esforço para, finalmente, ver realizado um pleito que
vai trazer um enorme benefício para uma classe labo
riosa, que merece ter o trabalho reconhecido como tal
e protegido por lei.

Trata-se dos pescadores acreanos, cerca de 2
mil homens, que, a partir de muito pouco tempo, terão
direito a um programa de seguro-desemprego reali
zado pelo Ministério do Trabalho e Emprego com re
cursos geridos pela Caixa Econômica Federal.

O programa garante um salário mínimo durante
os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro
para todos os pescadores artesanais que trabalhem
individualmente ou em regime de economia familiar,
sem contratação de terceiros. A época é especial
mente importante, já que se trata exatamente do tem
po de desova das espécies existentes nos rios ama
zônicos, fenômeno conhecido popularmente por pira
cema, quando o IBAMA proíbe terminantemente a
pesca, sob pena de multa e até mesmo prisão. É que
nesta fase os peixes estão em pleno ciclo reprodutivo,
o que garante a continuidade da espécie e, por conse
guinte, da própria atividade pesqueira.

Com a suspensão temporária da pesca e dos
recursos por ela produzidos, os pescadores até então
dificilmente conseguiam outra atividade rentável, co
locando em risco a própria sobrevivência da família.
Foi exatamente pensando nestes trabalhadores sazo
nais que o Ministério do Trabalho e Emprego elaborou
um programa que concede um seguro-desemprego
para garantir um mínimo de sustento para as famílias
dos pescadores. É, portanto, um programa eminente
mente social, dirigido a uma parcela da população
que fica extremamente vulnerável na entressafra da
produção pesqueira e precisa enormemente do apoio
dos órgãos de Governo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o mais
preocupante nisto tudo é que o programa do Ministé
rio do Trabalho existe desde 1991, mas somente ago
ra abarca os pescadores do Acre. O atraso pode ser
creditado a várias razões, dentre elas o próprio des
conhecimento do benefício por parte dos pescadores
e sua falta de mobilização enquanto classe. Para se
ter uma idéia, somente agora está sendo formada a
associação dos pescadores na própria Capital do
Estado, Rio Branco, o que sugere as condições extre
mamente precárias em que vivem estes trabalhado
res, sem ter mesmo idéia de seus direitos trabalhistas
e benefícios de diversos programas existentes em
âmbito federal. Sem menor embargo, estes trabalha
dores, por imperativo de suas limitações, precisam de
orientação constante e definida para que consigam
exercer um mínimo de cidadania e sair do alvo fácil
das maquinações políticas que os tornam excelente
massa de manobra.

Foi com maior prazer que esta semana, junta
mente com os delegados regionais do Trabalho e da
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Agricultura, segui para Cruzeiro do Sul, onde, através
do rádio, divulgamos o programa para a colônia de
pescadores local, o que despertou vivo interesse na
classe. O importante agora é dar o máximo de divulga
ção do programa para os pescadores, que, através de
suas associações e colônias, devem obter o cadastra
mento para que junto às delegacias do Trabalho e Agri
cultura possam finalmente conseguir o cartão de regis
tro, fundamental para a obtenção do benefício. A pou
ca burocracia ajudará fortemente para que todos os
pescadores que procurarem seus direitos tenham
acesso ao seguro-desemprego do Ministério do Traba
lho. Para isto, trabalharemos sem medir esforços.

Para coroar todo nosso esforço, estou tentando,
junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci
mento, a obtenção dos recursos necessários para a ins
talação de um frigorífico público em Cruzeiro do Sul,
instrumento fundamental e indispensável para a ativida
de pesqueira. Tenho absoluta convicção de que com a
sensibilidade do Ministro Pratini de Moraes, sem dúvida
alguma um dos nomes mais respe~ados de meu parti
do, o PPB, e meu amigo particular, conseguiremos ins
talar o frigorífico e assegurar para os pescadores do Ju
ruá os meios necessários para sua atividade.

Quero deixar claro para a classe dos pescado
res de meu Estado que só daremos nosso trabalho
como concluído quando todas as nossas reivindica
ções tornarem-se realidade.

Muito obrigado.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (Bloco/PPS 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em decisão que podemos
considerar histórica, a Comissão de Relações Exteri
ores e Defesa Nacional desta Casa vem de aprovar
proposição de que fui relator, propugnando pela revo
gação da famigerada Lei de Segurança Nacional.

Para mim é ponto pacífico: essa renitência ana
crônica, autêntico entulho, e daqueles absolutamente
inaproveitáveis, estaria revogada pela promulgação
da Constituição Cidadã, como a chamava o imenso
Ulysses Guimarães.

De fato, desde seus fundamentos, expressos no
art. 1°, a Carta de Outubro ergue a cidadania e a dig
nidade da pessoa humana como condição mesma
para a existência da República. E, mais adiante, no
art. 5°, define a igualdade de todos perante a lei, a
cada cidadão se garantindo o direito à vida, à liberda
de, à igualdade, entre outros, expressos ao longo de
mais de setenta incisos. Pode-se dizer que houve ex
cessivo cuidado em ir relacionando um a um desses
direitos individuais. Sucede, no entanto, que nossa
sociedade, examinada em suas minudências, apre-

senta uma gama tão ampla e diversificada de direitos
a serem garantidos que somente um texto constituci
onal assim tão explícito poderia, de fato, garanti-los.

Lembro a Lei de Segurança Nacional, excres
cente em si mesma, e senhora de uma excepcionali
dade que, ao fim e ao cabo, fazia com que excepcio
nal, no Brasil, seria o direito de ser cidadão.

O poder militar queria se inst~ucionalizar. Para
isso houve a necessidade de que se definisse uma
doutrina em que aquele poder passasse a ser indiscu
tível, porque, além daquilo que agora sabemos ser de
fesa nacional, havia a necessidade de se formalizar e
fortalecer uma não bem definida segurança nacional.

Em que, essencialmente, uma doutrina se dis
tingue da outra? Nisto, que na doutrina de defesa na
cional temos entregue ao Estado o poder de defender
a Nação, sendo, como é, síndico do condomínio soci
al. No caso da segurança nacional, o inimigo não es
tava para lá de nossas fronteiras, mas sim aqui dentro
mesmo. O inimigo não era (, estrangeiro que por essa
ou aquela razão resolvesse atacar nossa soberania.
O inimigo era você ou eu, o prezado cidadão que por
qualquer motivo discordasse das decisões adotadas
pelo Estado. Este, assim, desconsiderava o condômi
no e passava a escrever, ele próprio, a convenção do
condomínio, a Constituição da República. Na doutrina
da defesa nacional o cidadão tem quem o defenda.
Na segurança nacional, quem o torture.

Ora, definidos os interesses nacionais pelo Estado,
como o quer a doutrina da segurança nacional, e não
pela Nação, temos que o cidadão passa a ficar ao alve
drio das decisões oriundas de um poder usurpado, em
representatividade. Pior, sem validade. Tal entulho teria
que ser removido. E é disso que estamos cuidando.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. GLYCON TERRA PINTO (PMDB - MG.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, queremos deixar registrada
nesta tribuna nossa indignação com o ato de covardia
praticado pela imprensa e pelo Ministério Público mi
neiro contra a honra e a integridade do Coronel Seve
ro Augusto da Silva Neto, oficial de escol da Polícia
Militar e que ora exerce, com enorme brilhantismo, o
cargo de Chefe do Estado-Maior da instituição.

Nas edições de 15 e 16 de novembro, o jornal
Estado de Minas publicou, em escandalosas man
chetes, uma matéria caluniosa contra o Coronel Se
vero, atribuindo-lhe falsamente o cometimento dos
crimes de prevaricação e tráfico de influência por in
terferir no ato de apreensão de veículo e de prisão em
flagrante de um estudante que dirigia alcoolizado e
com quem foi encontrado um papelote de cocaína.
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Entendemos como extremamente reprovável
esse procedimento açodado da imprensa, ao publicar
versões tendenciosas e não comprovadas do fato, Sr.
Presidente.

Declarações posteriores dos envolvidos no fato
evidenciam que houve a exploração política de uma
situação corriqueira, estando ausentes quaisquer
comprovações de que a atuação do Coronel Severo,
naquela ocorrência, tenha extrapolado os limites es
tabelecidos para as atribuições que o seu cargo exi
ge, na fiscalização da conduta operacional dos polici
ais militares.

Consideramos igualmente reprovável a atitude in
tempestiva do Ministério Público nesse imbróglio, Sr.
Presidente, pois, fundado apenas na opinião tendencio
sa de um Deputado Estadual, deixou que vazasse para
a imprensa uma ocorrência policial que ainda estava na
fase das apurações preliminares, com isso contribuindo
para enxovalhar a imagem pessoal de um oficial com
décadas de uma carreira imaculada de prestação de
serviços públicos à população e ao Estado.

Em boa hora, Sr. Presidente, o Exmo. Sr. Gover
nador avocou o encargo de examinar pessoalmente
as circunstâncias em que verdadeiramente se desen
rolaram os fatos e as acusações que foram leviana
mente lançadas contra a idoneidade de um servidor
do Governo, comissionado num cargo de alta relevân
cia funcional e de sua absoluta confiança, como é o
caso da Chefia do Estado-Maior da Polícia Militar.

Concluindo, Sr. Presidente, certo de que o Coro
nel Severo continuará a servir com todo glamour e
honestidade, cumprimento o nosso Governo pelo re
conhecimento e pela solidariedade demonstrados.

Era o que tínhamos a dizer Sr. Presidente.

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, num cenário de desigualdades como o que exis
te no nosso País, medidas corajosas como a do IPTU
progressivo, que buscam corrigir as distorções, cau
sam chiadeira e oposição dos que não aceitam mudar
a injusta e histórica corre/ação de responsabilidades
e de participação.

O projeto do novo IPTU da Prefeitura de São Pa
ulo amplia a faixa de isenção dos contribuintes de
20% para cerca de 60%. Mas aqueles que deveriam
ser gratos a São Paulo pelas oportunidades que a ci
dade lhes ofereceu recusam-se a ajudá-Ia no momen
to em que mais precisa, mesmo sábendo que todo o
aumento do IPTU proposto representa menos de
0,1% do faturamento das empresas do Município.

Além disso, estudo da Secretaria do Trabalho
demonstra que o impacto do Orçamento Municipal de
2002 é expansivo da atividade econômica pelo au
mento do poder de compra da população de baixa e
média rendas.

São R$ 3,50 por dia. Esse é o valor que os imóveis
comerciais terão de pagar a mais, em média, se o novo
IPTU for aprovado. Repito: R$3,50 por dia. Padarias e
farmácias pagarão, em média, bem menos do que isso.
Agências bancárias e grandes estacionamentos, bem
mais. E, contra a sobrecarga tributária descomunal, in
surgem-se mais uma vez os privilegiados.

Do PSD8 e do PP8 não se poderia esperar ou
tra atitude. Os responsáveis pela destruição de São
Paulo querem evitar que outra força política a recupe
re. A CPI da Dívida Pública não deixou dúvidas: os ju
ros estratosféricos do tucanato, aliados aos precatóri
os do malufismo, são os responsáveis pela débâcle
paulistana. Quanto à Força Sindical, repete seu servi
ço de sempre. A entidade parece sofrer de espécie de
Síndrome de Estocolmo: introjeta os valores daqueles
de quem se julga refém.

Algumas comparações são úteis. Os paulista
nos pagam, de CPMF - contribuição imposta pelo
Governo do PSD8 -, soma aproximada de R$5 bi
lhões. Isso quer dizer que a União arrecada, na cida
de, somente desse tributo, quase três vezes mais do
que a arrecadação total prevista de IPTU.

Compare-se o IPTU, agora, a tributo que lhe é si
milar: o IPVA. Dados da Receita Federal, de 2000, de
monstram que se arrecada no País mais IPVA do que
IPTU. Isso mesmo: pagamos mais impostos sobre a
propriedade de veículos do que sobre a propriedade de
imóveis: R$5,3 bilhões contra R$ 5,1 bilhões. As alíquo
tas do IPVA não são progressivas, mas diferenciadas.
No Estado de São Paulo, por uma pick-up Toyota Hi/ux
CS, importada, paga-se aliquota de 2%; por um Fusca
paga-se aliquota de 4%. Detalhe importante: a tabela do
IPVA não passa pela Assembléia Legislativa.

A comparação da proposta para o IPTU de São
Paulo com a lei que vigora no Rio de Janeiro desde
1999 - administração Conde, do PFL -, aprovada
com a ajuda das mesmas forças que aqui se opõem à
retormulação do imposto, também é esclarecedora.
No Rio, vigoram as alíquotas de 1,2% para residênci
as; de 2,8% para imóveis não-residenciais; e de 3,5%
para terrenos. Em São Paulo, a alíquota média para
residências é de 1% (média ponderada de alíquotas
progressivas, que vão de 0,8% a 1,6%) e a alíquota
média dos demais imóveis é de 1,5% (média ponde
rada de alíquotas progressivas, que vão de 1,2% a
1,8%). Nossa alíquota máxima, portanto, é pratica-
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mente a metade da alíquota do Rio de Janeiro, cujo
Orçamento per capita é hoje 30% superior ao nosso.

A tabela de valores venais, chamada Planta
Genérica de Valores (PGV), não é revista desde ju
lho de 1995. De lá para cá, ela foi reajustada só por
índices que, somados, chegam a 25%. A FIPE apu
rou que, no mesmo período, os aluguéis na cidade
subiram 105%, o que, de alguma forma, reflete a va
lorização dos imóveis da cidade, principalmente na
região periférica, onde a PGV terá de ser fortemente
realinhada. Por essa razão, para não penalizar os
que já sofrem com os maiores aumentos de aluguel,
associamos a correção da PGV a forte aumento das
isenções para imóveis residenciais de valor venal
igualou inferior a 65 mil reais, além de propor tabela
de progressividade que estabelece alíquota efetiva
inferior a 1% para imóveis de valor venal de 65 mil re
ais a 150 mil reais, beneficiando praticamente a tota
lidade da classe média.

Ainda quanto às isenções, cabe uma última
comparação, em relação ao Imposto de Renda. Oi
tenta por cento da população economicamente ati
va do País não paga Imposto de Renda. Antes dos
tucanos, a proporção era de 90%. Os tucanos in
corporaram ao universo dos pagantes 5 milhões de
brasileiros, sendo que dos atuais 11 milhões de pa
gantes 7,37 milhões recebem menos do que
R$1.500,OO por mês.

Isso significa que quem tem mais capacidade
de contribuir paga mais imposto; quem tem menos,
paga menos; e a maioria - classes pobre e média 
fica isenta. Além de ser medida efetiva no combate
à má distribuição de renda, o IPTU progressivo vai
possibilitar à Prefeitura implementar os importantes
programas sociais e as ações do projeto de governo
democrático e popular para a reconstrução da cida
de de São Paulo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Ex" a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, antes de iniciar a Ordem do Dia, peço vênia a
V.Exa

, que sempre tem estimulado o debate político
nesta Casa, uma das principais funções e prerroga
tivas parlamentares, para ler nota da Frente Parla
mentar em Defesa do Brasil, que é a seguinte:

A Frente Parlamentar em Defesa do
Brasil expressa sua indignação e repúdio à

possibilidade de o Sr. Francisco Gros vir a
ser indicado para ocupar o posto de presi
dente da maior e mais importante empresa
brasileira, a PETROBRAS, conforme notícia
veiculada pela imprensa.

Por sua trajetória de freqüente trânsito
entre a direção de entidades públicas e ban
cos privados, inclusive estrangeiros, por
seus compromissos com o capital estrangei
ro e por sua reiterada postura entreguista,
ao Sr. Francisco Gros faltam compromissos
éticos e políticos para desempenhar função
de tamanha relevância para os interesses
de nossa Pátria. Em especial:

I - O Sr. Francisco Gros é o principal
acionista de instituição financeira falida que
recebeu financiamento do próprio BNDES.
Há ação judicial que pede sua destituição
da presidência do BNDES por este fato.

11 - Nomeado para a presidência do
Banco Central em maio de 1991, Francisco
Gros simulou ter deixado a direção do
BFC-Banco S/A e transferido suas ações a
outros sócios do banco. Em novembro de
1992, tão logo deixou a presidência do Ban
co Central, Francisco Gros reassumiu a Pre
sidência do BFC-Banco S/A, numa opera
ção que, além de revelar postura antiética,
desnudou uma fraude.

111 - Em sua primeira passagem pelo
BNDES, durante o governo Collor, Francis
co Gros comandou a privatização da esta
tal Aracruz Celulose e, assim que deixou a
presidência do banco, veio a ocupar exata
mente a presidência da Aracruz, por ele
privatizada, de onde saiu para ocupar a di
retoria-executiva do Morgan Stanley Dean
Witter.

O cargo de presidente da PETROBRAS,
pela importância da estatal e por seu rele
vante papel de impulsora do desenvolvimen
to de nosso país, requer alguém com espírito
público elevado, compreensão do papel da
empresa para o Brasil, sensibilidade para
com os anseios nacionais e possuidor de
sentimento de brasilidade.

Muito obrigado.

V - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:
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Bloco

RORAIMA
Atceste Almeida

Luis Barbosa

Salomão Cruz

Presentes de Roraima : 3

AMAPÁ

Antonio Feijão

Or. Benedito Dias

Evándro Milhomen

Jurandil Juarez

Presentes de Amapá : 4

PARÁ

Oeusdeth Pantoja

Gerson Peres

Giovanni Queiroz

Haroldo Bezerra

Josué Bengtson

Raimundo Santos

RenildoLeal

Vic Pires Franco

Zenaldo Coutinho

Presentes de Paré : 9

AMAZONAS
Atila Lins

Dr. Gomes

Luiz Fernando

Silas Cllmara

Presentes de Amàzonas : 4

RONDÓNIA
Confúcio Moura

Eurípedes Miranda

Expedito Júnior

Marinha Raupp

Nilton Capixaba

Oscar Andrade

Presentes de Rondonla : 6

ACRE
IIdefonça Cordeiro

Joao Tola

Marcos Afonso

Nilson Mourão

Presentes de Acre : 4

TOCANTINS
AntÔnio Jorge

Dolores Nunes

Pl

PFL

PFL

PSOB

PPB

PSB

PMDB

PFl

PPB

PDT

PSDB

PTe
PL

PTe
PFL

PSDB

PFL

PFL

PPB

PTB

PMOB

PDT

PSDB

PMOB

PTB

PL

PSOB

PPB

PT

PT

PTB
PMOB

PUPSl

PFUPST

PFUPST

PSB/PCDOB

PFUPST

PDTlPPS

PUPSL

PFUPST

PFUPST

PFUPST

POTIPPS

PUPSL
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Edmundo Galdino

Igor Avelino

Osvaldo Reis

Presentes de Tocantins : 5

MARANHÃO

Cesar Bandeira

Costa Ferreira

Francisco Coelho

Gastão Vieira

José Antonio Almeida

Pedro Fernandes

Pedro Novais

Sebastião Madeira

Presentes de Maranhão : 8

CEARÁ

Adolfo Marinho

Almeida de Jesus

Anlbal Gomes

Eunlcio Oliveira

Inácio Arruda

José Unhares

Léo Alcantara

Manoel Salviano

Marcelo Teixeira

Mauro Benevides

Moroni Torgan

Pinheiro Landim

Raimundo Gomes de Matos

Vicente Arruda

Presentes de Ceará : 14

PIAul

Ciro Nogueira

Themlstocles Sampaio

Wellington Dias

Presentes de Piauí : 3

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Gatarina

Iberê Ferreira

Lafre Rosado

MúcioSá
Ney Lopes

Presentes de Rio Grande do Norte : 5
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PARAlsA
Adauto Pereira

Armando Abilio

Avenzoar Arruda

Carlos Dunga

Damião Feliciano

Enivaldo Ribeiro

Inaldo Lejlao

Ricardo Rique

Wilson Braga

Presentes de Paralba : 9

PERNAMBUCO

Armando Monteiro

Gonzaga Patriota

Inocêncio Oliveira

Joaquim Francisco

Luciano Bivar

Pedro Eugênio

Ricardo Fiuza

Presentes de Pernambuco : 7

ALAGOAS

Augusto Farias

Divaldo Suruagy

Givaldo Carimba0

Helenildo Ribeiro

João Caldas

Luiz Dantas

Presentes de Alagoas : 6

SERGIPE

Augusto Franco

Ivan Paixao

Pedro Valadares

Presentes de Sergipe : 3

BAHIA
Ariston Andrade

BenítoGama

Claudio Cajado

Coriolano Sales

Félix Mendonça

Jorge Khoury

José Carlos Aleluia

Jutahy Junior

Luiz Alberto
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PT

PTB
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PFL

PFL
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PT
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PUPSL

PDT/PPS

PSB/PCDOB
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PFUPST

PFUPST

PFUPST



62512 Quillla-kira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido Bloco

Dczcmbro dc 2001

Luiz Moreira

Mário Negromonte

Milton Barbosa

Nelson Pellegrino

Nilo Coelho

Pedro lrujo

Roland Lavigne

Saulo Pedrosa

Ursicino Queiroz

Yvonillon Gonçalves

Presentes de Bahia : 19

MINAS GERAIS

Aécio Neves

AntOnio do Valle

Aracely de Paula

Bonifácio de Andrada

Cleuber Carneiro

Custódio Mattos

Danilo de Castro

Edmar Moreira

Eduardo Barbosa

Elias Murad

Fernando Dinjz

Glycon Terra Pinto

Hélío Costa

Herculano Anghinetli

Jaime Martins

João Magalhaes

José Militão

Lael Varella

Maria do Carmo lara

Mário Assad Júnior

Mário de Oliveira

Mauro Lopes

Ode/mo Leão

Olímpio Pires

Paulo Delgado

Rafael Guerra

Romeu Queiroz

Saraiva Felipe

Saulo Coelho

Silas Brasileiro

Zezé Perrella

Presentes de Minas Gerais : 31
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Partido Bloco

EsplRITO SANTO

José Ca.-Ios Elias PTB

Ma.-cus Vicente PPB

Max Mau.-o PTB

Rlca.-do Fe.-raço PPS PDT/PPS

Rita Canlata PMDB

Rose de F.-eilas PSDB

Presentes de Espirito Santo : 6

Partido Bloco

RIO DE JANEIRO

A1cione Athayde PSB PSB/PCDOB

A1dir Cabral PFL PFLlPST

Candinho Mattos PSDB

Carlos Nader PFL PFLlPST

Carlos Santana PT

Dr. Helena PSDB

Eber Silva PST PFLlPST

Fernando Gonçalves PTB

lédio Rosa PFL PFLlPST

Itamar Serpa PSDB

Jair Bolsonaro PPB

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB

JoiJio Mendes PFL PFLlPST

Luiz Ribeiro PSOB

Luiz Sérgio PT

Márcio Fortes PSDB

Miriam Reid PSB PSB/PCDOB

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB

Paulo Feij6 PSDB

Paulo Lessa PPB

Reinaldo Gripp PL PLlPSL

Roberto Jeffersor; PTB

Rodrigo Maia PFL PFLlPST

Rubem Medina PFL PFLlPST
Simão Sessim PPB

Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB

Presentes de Rio de Janeiro : 26
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SÃO PAULO

Aldo Rebelo

André Benassi

Antonio Kandir

Arnaldo Faria de Sá

Chico Sardelli

Clovis Volpi

Corauci Sobrinho

Cunha Bueno

De Velasco

Delfim Netto

Dr. Hélio

Emerson Kapaz

Fernando Zuppo

Gilberto Kassab

José Genoíno

Lamartine Posella

Luciano Zica

Medeiros

Nelo Rodolfo

Professor Luizinho

Salvador Zimbaldi

Silvio Torres

Vadão Gomes

Wagner Rossi

Wagner Salustiano

Xico Graziano

Zulaiê Cobra

Presentes de São Paulo ; Xl

MATO GROSSO

Lino Rossi

Murilo Domingos

Ricarte de Freitas

Teté Bezerra

Welinton Fagundes

Presentes de Mato Grosso : 5
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Partido Bloco

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB

Alberto Fraga PMDB

Jorge Pinheiro PMOB

Osório Adriano PFL PFUPST

Paulo Octávio PFL PFUPST

Presentes de Distrito Federal : 5

GOIÃS

Aldo Arantes pedoS PSB/PCOOB

Euler Morais PMOB

Lidia Quinan PSOB

Lúcia Vânia PSOB

Luiz Bittencourt PMDB

Pedro Canedo PSDB

Pedro Chaves PMDB

Roberto Balestra PPB

VilmarRocha PFL PFUPST

Presentes de Goiás : 9

MATO GROSSO DO SUL

Dr. Antonio Cruz PMDB

Manoel Vitório PT

Marçal Filho PMOB

Pedro Pedrossian PPB

Presentes de Mato Grosso do Sul :4
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PARANÁ
Affonso Camargo

Alex Canziani

Basilio Villani

Dilceu Sperafico

Flévio Arns

Gustavo Fruet

Iris Simões

Ivanio Guerra

José Carlos Martinez

Luiz Carlos Hauly

Max Rosenmann

Moacir Micheletto

Nelson Meurer

Odllio Balbinotti

Padre Roque

Ricardo Barros

Rubens Bueno

Werner Wanderer

Presentes de Paraná 18

SANTA CATARINA

AntOnio Carlos Konder Reis

t=:di.-,ho Bez

Eni VoltoUni

Fernando Coruja

Gerváslo Silva

Joao Matos

João Pizzoletti

Luci Choinacki

Paulo Gouvêa

Pedro Blttencourt

Serafim Venzon

Present&& de Santa Catarina
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Osvaldo a'o'chl

Paulo Paim

Pompao de lVIattos

Teoll"oo Kirst

Veda Crusius

ProlSEantoa de R.i~ Gra....-dIo do Sul .. 7

POT

P'
PTa

PDT

PT

PSS

ppa
PT

PIVIOS

PSOB

PPS

PMDa

PIVIDa

PT

PO'
PPS

PSDB

POT/PPS

PD./PPS

psa/peoos

POT/PPS

POT/PPS



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSDezembro de 2001

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de
presença registra o comparecimento de 268 Senho
res Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 610-C, DE 1998

(Do Senado Federal).

Discussão, em segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n°
610-B, de 1998, que dá nova redação ao
art. 53 da Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes de
proceder à chamada dos oradores inscritos para dis
cutir a matéria, reitero que há enorme disposição da
Presidência da Casa de incluir na pauta de hoje, por
causa do atraso que tivemos nas últimas três sema
nas por razões que todos conhecemos, três emendas
constitucionais já acordadas no Colégio de Líderes.

Esta Presidência conta com a colaboração do
Plenário.

Duas emendas são para votação em segundo
turno. Se houver razoável celeridade no processo de
votação, a intenção desta Presidência é realizar ses
são extraordinária, logo em seguida, para votarmos
outras matérias de extrema relevância, que estão
pendentes de deliberação da Casa e já constam da
pauta previamente distribuída na semana anterior.

Assim, poderemos apresentar à sociedade a apro
vação dessas importantes matérias neste final de ano.

Sobre duas dessas matérias, haverá a possibili
dade de o Senado manifestar-se ainda este ano, pelo
menos em primeiro turno.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Ex"
a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
cordo em que se votarmos as duas PECs e as enviar
mos ainda hoje ao Senado Federal, haverá tempo há
bil para que sejam votadas naquela Casa.

Dessa forma, solicito a VExa que faça soar as
campainhas e mande todas as Comissões encerra
rem imediatamente seus trabalhos, para que os De
putados se concentrem no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Determi
no o encerramento dos trabalhos de todas as Comis
sões da Casa. Qualquer decisão tomada a partir des
te instante não terá validade.

Convoco os Srs. Deputados ao plenário. Teremos
inúmeras votações nominais na tarde/noite de hoje.

Quiuta-feira 6 62517

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem VExa
a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
VExa está para conceder a palavra ao primeiro orador
inscrito para discussão da matéria na forma regimental.

Encareço que chame a atenção do Plenário no
sentido de que tenha compostura durante a fase de
discussão. Deve haver respeito ao orador que estiver
na tribuna.

Este Plenário parece um clube social. Os Depu
tados se agrupam em rodinhas e conversam sobre to
dos os assuntos, faltando com o respeito ao orador
que está na tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Vivaldo Barbosa, todo orador merece nossa atenção.

Quanto a este Plenário, discordo de VExa Ele
tem trabalhado muito em benefício do Pais.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para dis
cutir, concedo a palavra ao Sr. Deputado José Rober
to Batochio, qLie falará contra a matéria.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Blo
co/PDT·SP Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, estamos a examinar a proposta
de emenda constitucional que redisciplina a imunidade
parlamentar.

Gostaria de lembrar a V.Exas. que a imunidade
parlamentar, longe de configurar privilégio atribuído
àqueles que estão investidos do mandato eletivo po
pular, é a garantia institucional do Parlamento.

Nascida na Inglaterra corno BiII of Rights, em
1688, a imunidade foi criada pela necessidade de se
assegurar ao Parlamento, a um dos Poderes da Re
pública, como é o caso do Brasil, a liberdade de ex
pressão, de manifestação das idéias, do pensamento,
da opinião e do voto.

Na Inglaterra, a imunidade, no que diz respeito à
liberdade de expressão, é conhecida corno freedom
of speach, ou seja, liberdade de discurso, de mani
festação, de parlamentação. E somos um Parlamento.
Sem que haja liberdade de expressão, de manifesta
ção, de parlamentação, será uma grande e esplêndi
da inutilidade.

Srs. Deputados José Genoíno, Henrique Fonta
na, Mendes Ribeiro Filho e Professor Luizinho, do Par
tido dos Trabalhadores, e Deputado Moroni Torgan, do
PFL, o texto aprovado nesta Casa, em primeiro turno,
não resguarda as garantias básicas do Parlamento.

Ao escrevermos, na Constituição, que os Depu
tados e Senadores são invioláveis por suas palavras,
opiniões e votos no exercício do mandato ou em fun
ção dele, estamos delegando, ao Poder Judiciário, in
terpretação que não pode ocorrer.
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Já que estamos, em boa hora, acabando com a
imunidade processual para os crimes comuns e insti
tuindo nova sistemática, em que o Deputado ou o Se
nador não precisa mais de licença da Casa a que per
tence para que o processo criminal contra ele instau
rado prossiga na instância adequada, agora é preciso
que confiramos total proteção à liberdade de expres
são do Parlamento brasileiro.

Sr. Presidente, ninguém está aqui defendendo
prerrogativas pessoais. Apelo para V.Exa , Deputado
Aécio Neves: não aniquile, não mate, não sepulte a li
berdade de expressão, a mais fundamental prerroga
tiva do Parlamento. Não seja lembrado como o Presi
dente da Câmara dos Deputados que assassinou e
enterrou a liberdade de expressão dos Parlamentares
brasileiros. Estes devem ser invioláveis por quaisquer
opiniões, palavras ou votos. O texto constitucional
não pode ensejar a interpretação de outro Poder
quanto à liberdade de expressão.

A democracia precisa de um Parlamento forte.
Por essa razão, apresentei destaque que suprime da
redação do art. 53, caput, que aprovamos em primei
ro turno, a expressão "no exercício do mandato ou em
função dele", substituindo-a pelo seguinte: "Os Depu
tados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente,
por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos" 
não só aqueles proferidos no exercício do mandato ou
em função dele, que ninguém sabe o que é.

Só se é Deputado nos dias úteis ou também no
sábado, no domingo e à noite? Apenas no recinto da
Casa ou também na base? Onde quer que se vá,
sempre se será Deputado, e a liberdade de expressão
tem de ser assegurada.

Crime comum, não; vamos acabar com a imuni
dade. Mas liberdade de expressão, sim, em qualquer
lugar e a qualquer tempo.

Meu destaque, Sr. Presidente, é nesse sentido.
(Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Henrique Fontana, para enca
minhar favoravelmente ao projeto.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, em primeiro lugar, concordo com a proposta de
emenda do Deputado José Roberto Batochio, que
aperfeiçoa o texto.

Entretanto, quero ecoar a pergunta que o Brasil
se faz: por que a Câmara Federal demorou tantos
anos para votar a lei que corrige a visão distorcida da
imunidade parlamentar como impunidade para aco
bertar crimes comuns?

Diz a boa conduta dos que querem fortalecer a
democracia que os Parlamentos devem dar o exem
plo do padrão ético que querem construir para a soci
edade como um todo. Infelizmente, convivemos, du
rante muitos anos, com a absurda situação em que

crimes comuns, cometidos por Parlamentares antes
ou durante o mandato, eram acobertados e dormita
vam nas gavetas do Congresso Nacional, impedindo
que fossem julgados como cidadãos comuns.

A prerrogativa de que nossos votos, opiniões e
palavras nunca sejam objeto de punição tem, evi
dentemente, o apoio de toda a Casa. Sabemos da
importância da liberdade de expressão para a demo
cracia. Por isso, o Parlamentar deve estar absoluta
mente protegido para exprimir suas idéias e convic
ções políticas.

Lamentavelmente, o Parlamento brasileiro de
morou muito para suprimir o privilégio conferido aos
crimes comuns, tratados no capítulo da imunidade
parlamentar. Enfrentamos, na atuação política cotidi
ana, o questionamento justo e correto da sociedade
brasileira, que exigia essa correção.

Estamos comemorando uma vitória, mas te
mos muitas outras a alcançar. Da mesma forma
como avançamos hoje em relação à imunidade,
precisamos tratar de outros temas ainda tabus, que
impõem ao Parlamento a pecha de conferir privilé
gios indevidos.

Há, nesta Casa, Deputados que exercem o se
gundo ou terceiro mandato. Há dois anos e dez me
ses, no início do meu primeiro, já se falava em acabar
com a imunidade para crimes comuns. Muito tempo
se passou, mas hoje avançamos graças à pressão
popular, porque as ruas exigiram que esse privilégio
fosse suprimido. Este é mais um exemplo que a socie
dade exige do Parlamento.

Tenho a convicção de dizer que o Parlamento
brasileiro está hoje, embora tardiamente, responden
do a uma pressão da sociedade, que não aceitava a
imunidade se confundindo com impunidade quando
se tratava de crimes comuns.

Que bom que avançamos, que bom que a de
mocracia cresceu. Vamos todos intensificar a reflexão
para que não continuemos retardando por anos e
anos o que o bom senso da sociedade já entendeu
como sendo justo. Esta votação repõe uma situação
de justiça sobre a imunidade. Devemos pensar em
muitas outras nas quais temos de avançar.

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Henrique
Fontana, assumem sucessivamente a Presi
dência os Srs. Nelson Pellegrino, § 2° do
art. 18 do Regimento Interno, e Aécio Ne
ves, Presidente.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Ex"
a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelo
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que tudo indica, há amplo acordo entre os Líderes so- Quero crer que a retirada dessa expressão não
bre essa matéria que foi lida pelo Deputado José Ro- viola o núcleo do projeto que está sendo apresentado
berto Batochio. - e esse é o entendimento dos partidos, expresso

Ela está neste momento recebendo a assinatu- esse ponto de vista pelo Deputado Professor Luizinho
ra dos repres~ntantes de todo~ os partidos, seja dire- e demais Lideranças.
tamente, pelos Líderes, seja pelos Vice-Líderes. Tra- Por que digo isso? A primeira conquista funda-
ta-se de garantir que por quaisquer opiniões, palavras mental desse projeto é que todos os crimes anteriores
e votos os Deputados sejam invioláveis. Esse é o à diplomação não serão mais objeto de proteção pelo
grande acordo. instituto da imunidade processual. Ou seja, aqueles

Se V Exa consultasse os Líderes sobre se que. busca~ no m~dato parlamentar o refúgio da im-
esse é o processo, poderíamos abrir mão de todas pUnldad.e nao o terao maiS, porque, J?Or es~a emenda
as inscrições de encaminhamentos de todos os gue esta sendo aprovada, quem pratl~ou cnm~s ante-
d t . d' t' t à t nores ao mandato parlamentar, anteriores à dlploma-es aques para passarmos Ime la amen e vo a- - -. - d' . d' 'd d
ção mas compreendendo que seria uma emenda çao, nao tera a proteç~o .o InstitutO. a Imunl a e par-

, _ .. lamentar. Esse é o primeiro avanço Importante, talvez
d: r~daçao ~ de comum acordo, acelt.a pel~ Presl- a conquista mais importante desse projeto. Segundo, a
den~la. Pre~lsamos saber se a Presldencla pode Casa resguardará os seus Parlamentar s em a d
aceitar ou nao .. . e . c so e

. Injustiça comprovada. Caso um processo seja compro-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para dis- vadamente prejudicial ao Deputado, esta Casa terá a

cutir, concedo a palavra ao Deputado Nelson Pellegri- prerrogativa, por provocação de partido político e por
no, inclusive por ter sido o representante do Partido maioria absoluta, no voto aberto, de sustar o processo,
dos Trabalhadores na Comissão que redigiu o texto evidentemente suspendendo a prescrição.
aprovado em primeiro turno. Portanto, Sr. Presidente, acredito que a emenda

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem proposta pelo nobre Deputado José Roberto Bato-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sem querer con- chio não fere o núcleo do projeto, apenas afasta qual-
tradizer o que disse o Líder de nossa bancada, Depu- quer dúvida eventual que possa haver se o Parlamen-
tado Professor Luizinho, concordo em que esse é o tar estava ou não no exercício do mandato.
caminho para podermos votar em segundo turno A sugestão do Líder do PT, Deputado Professor
essa emenda. Porém, sinto-me na obrigação, como Luizinho, no sentido de que todos os Líderes sejam con-
integrante de uma Comissão que foi constituída su- sultados, é procedente. Se todos os Líderes concorda-
prapartidariamente por iniciativa de VExa, Sr. Presi- rem com a emenda do nobre Deputado José Roberto
dente, de esclarecer o que levou a Comissão a intro- Batochio, que o projeto seja votado em segundo turno
duzir essa expressão, antes declarando que não creio retirada essa expressão, que não violará a conquista ou
que a emenda do Deputado Batochio venha a ferir o o passo importante que esta Casa estará dando no sen-
núcleo que se procurou construir em termos de modi- tido de combater a impunidade em nosso País.
ficação do instituto da imunidade parlamentar. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo

Como é do conhecimento dos Parlamentares a palavra ao nobre Deputado Gerson Peres, para dis-
desta Casa, há uma luta histórica pela mudança do cutir a matéria.
conceito da imunidade parlamentar. Temos a imuni- O SR. GERSON PERES (PP8 - PA.) - Sr. Presi-
dade material, que é aquela que protege o Parlamen- dente, Sras. e Srs. Deputados, vamos colocar os pin-
tar nos seus atos, palavras e votos; e a imunidade pro- gos nos is: a iniciativa dessa emenda é de minha au-
cessual, que é aquela que permite que o Parlamentar toria. Depois, o nobre Deputado José Roberto Bato-
só seja processado com a autorização prévia da chio resolveu apresentar a sua emenda. Entramos em
Casa legislativa de que faz parte: Deputados Estadu- um acordo para apresentarmos uma emenda agluti-
ais, das Assembléias; Deputados Federais, da Câma- nativa. Concordei. O registro da Mesa lá está.
ra Federal; e, Senadores, do Senado Federal. Não tenho vaidade, mas não posso ouvir os

A nossa luta foi nesse sentido, e VExa, sensível discursos sem que a minha participação esteja in-
ao assunto, convocou essa Comissão da Pariamenta- serida no contexto dessa emenda. Nem citado fui
res de todos os partidos, que realizou cinco reuniões por V.Exa, Sr. Presidente. O mérito também é de
consecutivas, inclusive com V Ex", e fez a formatação V.Ex

a
, não é só meu.

final desse projeto. Aqui é preciso fazer as coisas com transparên-
Quando o projeto foi votado em primeiro turno, o cia. Não estou atrás da mídia; não sou Rochefoucault;

Deputado José Roberto Batochio observou que a ex- não tenho avidez por publicidade; não ando atrás de
pressão "no exercício do mandato" poderia gerar con- repórteres, mas o meu trabalho, a minha iniciativa tem
fusão. Não se saberia se o Parlamentar, ao emitir sua que ser enfocada em condições de igualdade com a
opinião, estaria ou não no exercício do mandato. dos demais companheiros.
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Há muito tempo, fui o primeiro a dar entrada Enfim, Sr. Presidente, há uma série de outras si-
nessa emenda. Realmente, o Deputado José Roberto tuações práticas que o meu pragmatismo jurídico tra-
Batochio foi mu~to ,!úci~o ao ~mpl.i~r e, gar~nt~r o texto duz em exemplos. Eu posso discutir um problema lon-
c~m a expressa0 quaisquer. ~1I~s, e .0 ObVIO, ?O~O ge da função do meu mandato, dentro de uma delega-
afirmou o Deputado ~end~s ~Ibelro Filho; é o ObVIO, cia de polícia, e posso ser autuado em flagrante por ex-
mas o que abunda nao prejudica. pressões violentas que tenha dito a um delegado que

Concordo plenamente com o Deput~do José me tenha desrespeitado ou comigo discutido e ser por
Roberto Batochlo e quero agradecer aos lideres do ele processado perante o Supremo Tribunal Federal.
PT, do PCdoB, do PS~, do Governo, do PSDB, d? Vou terminar, Deputado Valente. Sou progressis-
PDT, do:P~, m~upartido, e do PFL - ~sse bravo I~- ta. Mas acredne que eu estou defendendo a garantia
der Inocen?lo Oliveira, que t~m uma lUCidez ~0~gestl- daquilo que V.Exa mais gosta neste Parlamento da pa-
na que mUitas vezes consolida as nossas oplnloes. lavra. O Padre Bernanos disse que os Parlamentos

Srs. Deputados, o mérito de tudo isso não é vencem, robustamente, consolidam a democracia por-
meu. O mérito principal é desse jovem ali sentado, o que têm o poder da palavra. E eu diria, parodiando
Presidente Aécio Neves, que provocou essa revolu- agora, com uma diferença, o que ouvi, há pouco, quan-
ção de transformar hábitos e costumes no que diz do o Deputado Aécio Neves inaugurou o busto desse
respeito à imunidade parlamentar. Concordamos. grande patriota, desse grande brasileiro, meu amigo
Acabamos com a imunidade processual, com o siste- particular, Mário Covas, meu colega de Comissão de
ma - aliás, invertemos o sistema, no que fui contra; Sistematização na Constituinte. Disse Mário Covas: "O
defendia o decurso de prazo. A prescrição era muito Parlamento, mesmo com as suas fraquezas e deficiên-
mais para solidificar a presença do Parlamentar. Mas, cias, deve ser livre, soberano e independente". Por ter
tudo bem. Era o novo sistema, era reformador. usado a palavra, o seu mandato foi cassado.

Vamos experimentar a idéia do Presidente Aé- . Vejam bem, isso ~~onteceu. n? re.gime ~utoritá-
cio Neves de dar essa transformação e mostrar para a no. No ~stado DemocratlCo de D~relto, ISSO nao pode
sociedade que não somos intransigentes com os nos- se repetir e nem acontecer. Por I~SO, meus col~~as,
sos privilégios. Abrimos mão e ficamos apenas com a v~mos com a emenda de todos n?s, com a p~rtlcl~a-
imunidade material- a imunidade da opinião do voto çao do Deputado Roberto Batochlo. Esse amigo e IU-
e da palavra 'ristanotável de São Paulo colaborou com minha mo-

'. . . desta emenda. Creio que, juntos, pudemos ter contri-
. O texto que vel? da Co~stltUlnte preservava.nos buído para tornar o Parlamento sempre livre, sobera-

metodos processuais antenores essa palavra fmal, no e independente.
que :ra exa~amente"~o exercíci~do mandato ou em O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ A Presi-
funçao dele , qu~ s~ tmha ~e r~tlrar do texto P?rque, dência está sendo informada de que está em curso
se estamos restnnglnd? a ImUnidade de ma~elr~ ab- entendimento entre praticamente todas as Lideran-
s?'uta no can:'Po mat~nal, teremo~ de garantir a Imu- ças partidárias para se corrigir o caput do projeto.
nldade matenal tambem de maneIra absoluta quanto _. .. ._
à opinião, ao voto e à palavra. Não podemos estabele- Nao que:~ deixar de externar minha opm~ao so-
cer uma restrição à palavra. Se não, eu perguntaria a bre ~~sa ~atena. A meu ver, es~ proposta .nao traz
todos os senhores o que viemos fazer aqui, se a única modlflcaçao relevante no conteudo d? pr?jeto, em
arma do Parlamentar é a força da palavra. É pela pa- nada alt~ra os a~anços absoluta~ente In~dlt?S e fun-
I I f I · 't' d . f t damentals conqUistados na votaçao em pnmelro turno.avra que e e az a el, Cri Ica, enunCia, en ren aos. .
poderosos. Essas palavras não podem sofrer restri- Ja que estamos chegando a um entendimento,
ções de maneira nenhuma. Tem de ser absoluta a ga- através de propostas apresentadas pelos Deputados
rantia da palavra do Parlamentar, fora e dentro do Gerson Peres e José Roberto Batochio, que se fundiri-
Parlamento. Dentro, para garantir a denúncia, para am em uma só, solicitaria aos oradores inscr~os para
garantir a força da palavra; fora, para garantir o prestí- encaminhar a matéria que abram mão de sua fala.
g~o da lnstituiç~o, um~ vez que somos u~ Po~er, e Temos muitas matérias a votar ainda hoje. Por-
nao podemos .tl~_ar deixando brechas na ImUnidade tanto, em seguida ao encaminhamento da matéria,
do voto, da oplnla?~ ~a palavra aos outr?s Poderes, passaríamos à orientação de bancadas. Ouviríamos
sobretudo ao Judlclano, on~e temos mUitas d~~an- apenas o Relator e submeteríamos à votação em pri-
das, onde podemos contesta-lo e debater com jUizes... '
Só podemos fazê-lo por meio da palavra. Se tivermos melro lugar, o pro!eto, em segundo turno; em segundo
imunidades restritas da palavra, o juiz nos pode man- lugar, por entendimento, o destaque.
dar prender por desacato à autoridade, por termos A última correção seria meramente redacional,
usado expressões grosseiras e por estarmos fora do pela qual se responsabilizaria a Presidência, fazendo
exercício do mandato e fora da função dele. sobre ela votação simbólica. Teríamos, portanto, a vo-
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tação do projeto, de um destaque da supressão da
expressão e de emenda de redação, que poderia ser
feita pela Casa, obviamente, aprovada pelo Plenário.

Portanto, pergunto se há entendimento nesta di
reção e se os ilustres Parlamentares inscritos para
discutirem a matéria abrem mão desta inscrição para
que possamos ouvir as bancadas.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Ex"
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a sua res
posta é importante para fundamentar o consenso en
tre os Líderes.

O entendimento de v.Ex" está canelo. Vamos fazer
um DVS na p:lrte final- ele pode ser feio. k> acrescentar a
p:llavra "quaÍ91uer" não estaríamos rrodificando o conteúdo.
O termo "quai&juer" está precisando a p:llavra "suas".

Se VExa tem esse entendimento, que é entendi
mento de consenso entre os Líderes, temos base re
gimental e legal para processar a votação da maneira
como VExa apresentou.

Apenas reforço a opinião de VExa para que te
nhamos uma base registrada nas atas, para efeito da
tramitação regimental da emenda, a fim de que não
haja contestação de ordem legal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para a
Presidência, ter opinião e entendimento reforçados
por VExa é motivo de júbilo, Deputado José Genoíno.

É exatamente o que eu disse e V.Exa repetiu. Ha
vendo entendimento, votaremos o projeto, como está,
em segundo turno; em seguida, um DVS, que já se en
contra na mesa, de supressão da parte final do caput.

As duas votações serão nominais. Faremos vo
tação simbólica de uma emenda de redação, que não
muda o conteúdo do que foi a intenção do Legislador,
incluindo a palavra "quaisquer". Trata-se de cuidado
natural do Legislativo, que torna mais abrangente; na
verdade, uma ênfase do que, no caso, pessoalmente,
já considerava expresso. Mas não há a menor dificul
dade em que se deixe isso mais claro.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
Mesa os seguintes Requerimentos de Destaques:

DESTAQUE DE BANCADA - DVS
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161, inciso I, § 2°, requere

mos Destaque para Votação em Separado - DVS,
para supressão da expressão abaixo, constante do
caput do art. 53 da Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 61 O-B, de 1998.

"Art. 53 proferidos no exercício do mandato ou
em função dele.

Justificação
A expressão deve ser suprimida para evitar que

a imunidade por palavra e opinião enseje a violação
do mandato por desacato à autoridade em determina
das circunstâncias. Exemplo: o parlamentar ao gesti
onar sobre algum problema de setores do Executivo,
Judiciário ou dos juizados, fora do exercício do
mandato e em função dele poderá ter sua prisão de
cretada, se em decorrência dessa gestão houver alte
rações e discussões, onde a palavra dita com vee
mência ou emoção atinja a autoridade e em conse
qüência, ela determine a prisão por desacato.

Se não for suprimida a referida expressão, o
parlamentar não terá a imunidade processual garanti
da constitucionalmente. A garantia do direito da opi
nião e da palavra estará vulnerável e inserida no mes
mo conceito dos crimes comuns, cuja conseqüência,
é que o parlamento e os parlamentares só ficarão in
violáveis por seus votos, já que pelas opiniões e pala
vras no "exercício do mandato ou em função dele" a
inviolabilidade será parcial.

Sala das Sessões, 2 de novembro de 2001. 
Deputado Gerson Peres, Vice-Líder do PPB.

DESTAQUE DE BANCADA - DVS
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161, inciso I, § 2°, requere

mos destaque para votação em separado - DVS, para
supressão da expressão abaixo, constante do caput
do art. 53 da PEC n° 610-B/98

"Art. 53. proferidos no exercício ou em
função dele."

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2001. 
José Roberto Batochio, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PDT/PPS Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder
do PMDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Do Bloco PSB/PCdoB)

Requeremos, nos termos do § 20 do
art. 161 do Regimento Interno, destaque
para votação em separado do (a) § 30 do
art. 53, constante do art. 10 da Redação
para o segundo turno da PEC n° 610/98

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2001 . - De
putado Inácio Arruda, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB -Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Par1a
mentar PFUPST, - Miro Teixeira, Bloco Par1amentar
PDT/PPS - Walter Pinheiro, Líder do PT - Rubens Bu
eno, Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sras. e
Srs. Deputados, agora sou obrigado a fazer uma con
sulta - parece-me que há entendimento -, porque
existe outro requerimento de destaque sobre a mesa,
que será votado se não for retirado, se os autores re-
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solverem mantê-lo, não alterando o entendimento.
Mas o ideal seria que não fosse mantido. O destaque
a que me refiro foi assinado pelo Deputado Inácio
Arruda e trata de outra matéria.

Fica o destaque. Não vamos entrar nisso agora.
Há o entendimento em relação ao procedimento.

Aqueles que abrirem mão da inscrição para dis
cutir a matéria estarão, com seu silêncio, contribuindo
com os nossos trabalhos.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa
a palavra.

Antes, gostaria de agradecer aos Deputados
que abriram mão da inscrição para discutir a matéria.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
acredito que esteja correta a mudança que querem fazer
os Líderes dos demais partidos. No entanto, tenho de
manifestar meu pensamento. O acréscimo de uma pala
vra, em segundo turno, em emenda constitucional cria
precedente extremamente perigoso nesta Casa.

O Deputado José Genoíno não foi ao microfone
de forma gratuita. S.Exa. quis fixar uma exceção de
uma sessão num determinado dia tratando sobre de
terminado assunto. Se isso for o bastante para que
esse precedente não seja aberto, ótimo. Contudo, não
sei se isso poderá impedir qualquer ação que vise
prejudicar o rito legislativo da matéria. Digo isso até
porque concordo - e o Deputado Gerson Peres já dis
se a mesma coisa da tribuna - em que manifestação,
opinião ou voto, se são todas, também são quaisquer,
é claro. Preocupa-me o fato de que, por causa de uma
obviedade, venhamos a cometer algum erro.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Líder Men
des Ribeiro Filho, agradeço a V Exa a contribuição e o cu
idado com nosso próprio processo legislativo. Fique certo
de que se fosse apresentada emenda alterando o mérito
da matéria, sequer seria acolhida pela Mesa.

A minha interpretação - e parece-me ser a mes
ma do plenário - é a de que apenas se trata de uma
ênfase. Ela, de forma alguma, altera nossa intenção.
Prefiro ficar nesse termo, naquilo que ali já era inten
ção do legislador.

Antes de ouvir o Líder partidário, gostaria ape
nas de dar a palavra ao Deputado Ibrahim Abi-Ackel,
Relator da matéria, para que possamos encaminhar o
projeto.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves)- TemV.Exa
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dei
xar claro que estou querendo abrir uma exceção.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A questão
está vencida. Não se abre precedente. Não é exceção.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Diante da intervenção
do Deputado Mendes Ribeiro Filho quero deixar claro:
não estou querendo exceção. Quero precisar que "qua
isquer" é igual ao conteúdo das palavras de VExa

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É exata
mente essa a interpretação.

O SR. JOSÉ GENOíNO - VExa foi preciso e cui
dadoso na resposta quanto à emenda aglutinativa ob
jeto de acordo.

Portanto, não quero exceção. Quero precisar o
que é emenda de redação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
compreende que estamos fazendo o adequado. Por
tanto, não se trata de alteração de emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não Ha
vendo mais Oradores Inscritos, Declaro Encerrada A
Discussão.

Prejudicado requerimento nos seguintes termos:
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa
a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, penso como VExa A emenda aglutinativa dos
Deputados José Roberto Batochio e Gerson Peres
não muda o conteúdo do que foi aprovado. Trata-se
apenas de emenda de redação, tornando o texto mais
claro. Onde há "suas opiniões, palavras e votos" su
bentende-se "quaisquer", a fim de que não pairem dú
vidas sobre o que desejamos, ou seja, que a imunida
de não extrapole o campo da opinião, da palavra e do
voto, mas que seja entendida em sua inteireza.

Esse instrumento fortalece o Poder Legislativo, enal
tecendo o Parlamentar no pleno exercício de seu mandato.
E por meio de nossas opiniões, palavras e votos mantemos
os postulados que defendemos em praça pública.

Sr. Presidente, VExa foi muito feliz ao fazer essa
alteração. Trata-se de mais um momento importante
desta Casa, ao evitarmos que alguém se candidate sob
o manto protetor da imunidade parlamentar. O Parla
mentar sabe que sofrerá uma "impunidade", entre as
pas, futura por crimes comuns, quando estamos exclu
indo. Ao mesmo tempo, esse instrumento fortalece a
instituição ao sair da área penal para a área cível.

O Congresso Nacional vive novo instante. A
imunidade passa a ser instrumento de fortalecimento
do mandado parlamentar e da própria Casa.

Sr. Presidente, congratulo-me com VExa e com
todos os que compõem esta Casa pela votação. em
segundo turno, dessa matéria.



Os Senadores e Deputados são civil e
penalmente invioláveis por palavras, opi
niões e votos proferidos no exercício do
mandato ou em função dele.

É uma oração completa, delimitadora do exercí
cio da atividade parlamentar e não apenas do exercí
cio dentro das Casas legislativas. Tem princípio. meio
e fim. Pode-se dizer a que visa e estabelecer quais
são seus limites.

Mas vêm agora os ilustres colegas, tomam a ca
neta e aleijam, deturpam o princípio dizendo: "Os De
putados e Senadores são invioláveis por quaisquer
palavras, opiniões e votos." Absolutamente, não so
mos invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e vo
tos. Não somos invioláveis por nossas palavras quan
do nos dirigimos aos nossos vizinhos. Nós não somos
invioláveis quando nos dirigimos aos nossos sócios,
se porventura os tivermos em nossa profissão ou em-

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 178 do Regi

mento Interno, o encerramento da discussão da Pro
posta de Emenda à Constituição na 61 0-C/98.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2001. 
Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Quero se
guir o mesmo procedimento utilizado quando da vota
ção do primeiro turno, concedendo a palavra ao De
putado Jaime Martins, para que rapidamente externe
seu ponto de vista. Se não o fizer, fica registrado o
agradecimento desta Presidência a S.Exa. pelo im
portante trabalho desempenhado na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes de
ouvir a orientação de bancadas, concedo a palavra ao
ilustre Relator da matéria, Deputado Ibrahim Abi-Ackel.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Sem
revisáo do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, acaba de ser feito acordo de Lideranças no
sentido de alterar o caput do art. 53 da Constituição
Federal, que diz que Deputados e Senadores se tor
narão invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e
votos. Esse é o sentido da modificação. Isso significa
que, numa reunião de condomínio, o Parlamentar,
proprietário de um apartamento, pode, impunemente,
difamar a vizinha do andar de cima porque se tornou
inviolável por quaisquer palavras e votos.

A inviolabilidade parlamentar de que trata o art.
53 da Constituição visa proteger a palavra, a opinião e
o voto no exercício do mandato. Isso é velho, como a
mais velha das nossas Constituições.

Contudo, uma interpretação jurisprudencial
mais acostada ao texto - que é o espírito da Carta
Magna - passou a entender que a inviolabilidade par
lamentar, por palavras, opiniões e votos, somente vi
gia quando proferidos no recinto do Parlamento.

Ora, cada vez mais, o exercício do mandato par
lamentar projeta-se para fora do recinto parlamentar.
São reuniões que se processam em sindicados, as
sociações de bairros, entidades de classe, comícios a
céu aberto, reuniões fechadas, nas quais se discutem
projetos de lei em processo de elaboração dentro da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não ha- Portanto, ao redigir a emenda, tive o cuidado de
vendo mais Oradores Inscritos, declaro encerrada a dizer "no exercício do mandato ou em função dele".
Discussão. Essa expressão "em função dele" é ampliativa do

Prejudicado requerimento nos seguintes ter- campo de aplicação da imunidade parlamentar.
mos: Quando alguns membros das Comissão de Direitos

Humanos visitam um cárcere para apurar de que for
ma está sendo tratado um prisioneiro, uma interpreta
ção rígida da Constituição não será capaz de dizer
que estariam no exercício do mandato, porque não há
envolvimento em nenhum processo de elaboração le
gislativa, mas ninguém de boa-fé poderá negar que
eles ali se encontravam em função do mandato parla
mentar.

A exteriorização do exercício do mandato alon
ga-se por um delta de numerosas bocas: o desmata
mento da Amazônia, a biopirataria, a fiscalização da
eficiência do sistema de proteção do SIVAM, a preo
cupação com os direitos humanos fora e dentro dos
cárceres, a fiscalização da própria execução orça
mentária, enfim, situações que não mais podem ser
contempladas ou explicadas simplesmente através
dos pedidos de informação, que eram a prática parla
mentar consagrada ao longo do tempo.

Hoje o Parlamentar vai ao local, por mais distan
te que seja, e, pessoalmente, frente a frente, busca in
formações, discute problemas com autoridades que,
muitas vezes, não querem prestar informações pes
soais. O Deputado pode náo estar no exercício da
função legislativa, mas está, quando fiscaliza qual
quer dessas atividades, em função do mandato legis
lativo.

Agora os Líderes entenderam aleijar a disposi
ção, que dizia:
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presa. Nós não somos invioláveis na opinião que ex
pendemos em relação aos funcionários públicos que
porventura não dobram suas espinhas diante da nos
sa suposta autoridade. Nossas palavras não são ab
solutamente invioláveis nas nossas relações sociais.

Portanto, votar esta emenda significa profunda e
inaceitável deturpação de princípio mu/tissecular,
porque foi escrita desde a primeira Constituição
Imperial de 1824.

Os Líderes entenderam que devia ser assim.
Creio que assim será, pois S.Exas., como conselho
de sábios, certamente orientarão as bancadas sub
missas a se subordinarem a sua orientação.

A Grécia tinha sete sábios, a Câmara dos Depu
tados possui doze. E sem consulta ao autor da emen
da, sem abrir os livros de doutrina, sem consultar a ju
risprudência, sem ouvir quem sabe do que está falan
do, sem ouvir sequer o modesto Deputado que, por
semanas e semanas, se debruçou sobre o tema a fim
de encontrar a melhor redação para o problema, me
tem a caneta e, arbitrariamente - desculpem-me -,
sem conhecimento de causa, aleijam inteiramente o
instituto da inviolabilidade parlamentar por palavras,
opiniões e votos.

Srs. Líderes, sejam feitas suas vontades, mas
me permitam ao menos desafinar o coro. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Cumpri
mento o ilustre Relator, Deputado Ibrahim Abi-Ackel,
e através de S. Exa. estendo os cumprimentos àque
les que participaram dos trabalhos da Comissão. Refi
ro-me ao grupo de Parlamentares que, ao longo dos
seis meses, elaborou tal projeto, e a cada um dos Lí
deres que possibilitarão à Câmara, a partir desta vo
tação, sem dúvida nenhuma, proporcionar ao País in
contestável avanço.

Estão inscritos para encaminhar a votação da
matéria alguns dos Srs. Parlamentares. Eu havia soli
citado, no momento da discussão, que pudessem, em
benefício das votações que irão se suceder, abrir mão
da inscrição, mas devo respeitá-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consulto
se o Deputado José Roberto Batochio - farei da mes
ma forma que anteriormente, há vários Parlamenta
res inscritos para encaminhar a votação contraria
mente à matéria - abre mão da matéria, em face de
ter sido acatada a solicitação de VExa.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Bloco/PDT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lamenta
velmente, vou ter de fazer uso da palavra na oportunida
de, quando minha intenção era não fazê-lo.

Faço-o para deixar reafirmado, Sr. Presidente,
que o conhecimento humano não pode ser patentea
do por ninguém. Não é privilégio de qualquer pessoa,
pelo menos daquelas que se julgam sujeitas às condi
cionantes do ser humano. Onisciente, onissapiente é
só para o Todo-Poderoso, ou, então, para os funda
mentalistas, Sr. Presidente!

Detive-me sobre o tema com toda determina
ção. Não ignoro que no Supremo Tribunal Federal,
com a redação que tem a Constituição de 1988, há
Ministros - e não são poucos - que entendam de in
terpretar o que é inviolabilidade ou imunidade materi
al, qual seja, a retirada da antijuridicidade de manifes
tações ofensivas proferidas por Parlamentares, ou
pelo menos potencialmente ofensivas, querendo di
zer o que é e o que não é no exercício do mandato.

Defendo a liberdade plena do Parlamento do
meu País se manifestar livre e desimpedidamente,
sem ameaça de processo-crime sobre qualquer as
sunto, porque não consigo distinguir em que momen
to o Parlamentar não é Parlamentar ao longo da Le
gislatura. É de madrugada? É no clube? É nas bases?
É à noite? Quando um Deputado não é Deputado e é
apenas cidadão? Quando a imprensa vai ouvir o De
putado, vai colher a impressão e a opinião do Parla
mentar?

Então, não me impressionam nem muito menos
me convencem articulações retóricas, presunçosas,
porque o sábio sabe que nada sabe. E o que não sabe
é audacioso e presunçoso, seu mundo é pequeno.
Então, acha que nada existe fora do seu mundo. Por
isso devemos ser sempre prudentes e modestos, não
excluir nem subestimar a dedicação e o conhecimen
to do próximo.

Sr. Presidente, não aceito essa volta ao passa
do que significa o texto que queremos modificar. Que
remos que os Parlamentares, um dos pilares, uma
das cariátides da democracia brasileira, possam se
manifestar sem sabujice, sem submissão aos mem
bros de outros Poderes, dos quais muitas vezes de
pendem.

Queremos independência absoluta, queremos
freedom of speach, liberdade de discurso, liberdade
total.

Estamos acabando com a imunidade por crimes
comuns em boa hora. Cumprimento V.Exa. por isso,
Sr. Presidente. Era uma excrescência que precisáva
mos eliminar. Agora, limitar com fórmulas de algibeira
a liberdade de o Parlamentar se manifestar? Isto não,
Sr. Presidente! Não no meu País, não no Parlamento
do Brasil!
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Por essa razão, vamos votar com o destaque e a O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Conced?
emenda de redação. a palavra ao Deputado Gerson Peres, para encaml-

Os Deputados e os Senadores são invioláveis, nhar a votação. .
sim por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O SR. GERSON PERES (PPB - PA) - Sr. Presl-
{Pa;mas.} dente, sempre fui muito pragmático, tanto nas pala-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo vras quanto nas ações. Vou diret~ ao ~ssunto.

a palavra ao Deputado José Genoíno, para encami- Tenho_pelo Depu~ado Ibrah~m Abl-Ackel pr~f~n-
nhar favoravelmente. da admiraçao e respeito em razao do saber Ju.ndlco

O SR JOSÉ GENOíNO (PT - SP Sem revisão que reuniu ao longo da vi~a. Quer~ ~penas dlze~ a
.. , S Exa que modesto estudioso do Direito que sou, Ja-

do orador.) -: Sr. Presl~ente, o debate alca~çou um n1- ~ais tive a 'pretensão de pertencer ao colégio dos sá-
vel tal que e necessário fazer este encamlnhar:ne.n~o. bios. A sabedoria é patrimônio de todos os cidadãos,

Não adianta tentar encontrar n.a ConstltulÇ?O tenham eles nascido pobres ou ricos. Fui dos que
uma redação 100% correta. Da maneira como e.sta o nasceram no berço da pobreza, mas tive a felicidade
texto original, há riscos. O co~ceito de e~ercíclo de de estudar um pouco e de me tornar apto a dar minha
mandato pode dar margem a Interp~et.açoes do. ~u- contribuição aos mais preparados, como é o caso do
premo Tribunal Federal. Port,:nt~, ha.rlsco restritivo. Deputado Ibrahim Abi-Aekel. Foi com a intenção de
Da mesma forma, a expressa0. quaisquer de_suas colaborar que estive conversando com S.Exa. Não sei
opiniões" oferece risco. Se há riSCO em relaçao ao por que o nobre Deputado mudou o rumo de seu bri-
condomínio ou mesmo ao vizinho - o Deputado lbra- lhante raciocínio para generalizar conceitos deprecia-
him Abi-Ackel foi feliz -, há tam~~m risco no momen- tivos àqueles que apresentaram emendas.
to ,~m que o Par.la~~ntar participa .~e um~ ~s~em- Quero crer, Sr. Presidente, que nossa contribui-
biela, de um semlnano, ~~ uma reunlao. partldarla. E, ção diz respeito apenas à parte prática, ao sistema ju-
s~ ele fi::er um comentar~o. qualquer, ainda que sem rídico. Ela não tem outra intenção. Não pretendemos,
vmculaçao com o exerelclo do mandato, pode ser em absoluto, depreciar o bom trabalho realizado pelo

processado. . Deputado Ibrahim Abi-Ackel. Não lhe tiro o mérito.
Quando exerce o mandato de presidente de Contudo se aceitarmos a modificação proposta por

partido, ou qualquer cargo em executiva ou diretório, S.Exa. n~ artigo que eu mesmo ajudei a inserir, por
o Parlamentar pode, no entrevero, vir a usar palavras ocasião da Constituinte, a redação vai ficar duvidosa.
que ensejem o processo, embora não esteja agindo A imunidade estaria sujeita a uma gama maior de in-
no exercício específico do mandato. terpretações, o Parlamentar mais suscetível a vingan-

Repito, redação perfeita não existe. Estamos ças e a instituição ao desrespeito'ao princípio de sua
tratando de atos relacionados com a vontade huma- autonomia e independência.
na. Eu entendo que a proposta de redação do Depu- O Deputado José Genoíno foi feliz quando disse
tado José Roberto Batochio - "quaisquer das suas ser difícil, se não impossível, redigir um texto perfeito
opiniões" - vai evitar aqueles pedidos do STF de au- para assegurar a imunidade; entretanto, pode-se redi-
torização para processar Parlamentar que cometeu gir uma lei capaz de proteger a soberania, a indepen-
crime durante a campanha eleitoral. A Comissão de dência, a liberdade do Parlamento, sobretudo o direi-
Constituição e Justiça sequer vai precisar examinar to à palavra, em que a frase final da redação anterior
pedidos. o deixa vulnerável. Tal como está escrito, com "quais-

Existem riscos, é verdade, mas é melhor preser- quer" ou sem "quaisquer", garante-se ampla proteção
var a imunidade quanto a palavras, opiniões e votos à atividade do Parlamentar e do Parlamento.
do que impor restrições. Se limitássemos o destaque O Parlamentar é a dualidade cidadão-mandato
para votação em separado à expressão "no exercício numa unidade de substância: a palavra. Ao falar, ele
do mandato", neste caso, sim, entendo que haveria a provoca o contraditório, e no contraditório surgem o
redundância, porque Deputados e Senadores sem- debate e as emoções. Das emoções emerge a de-
pre exercem o mandato no exercício do mandato. manda, às vezes, suscetível ao ataque pela palavra

O risco, reitero, vai existir em qualquer das duas agressiva, impensada. Se nessas ocasiões o Parla-
redações. Ainda bem que a democracia tem regras de ~entar não tiver ~~rantia de imunidad~, ficará vulne-
risco, não é capaz de precisar, de maneira absoluta, a ravel perante o Mlnlstr~ do Supre~o ~rlbunal Federal,
vontade do ser humano. que, ao receber uma simples denuncia, pode proces-
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sar por calúnia ou difamação aquele que se excedeu
em determinado debate.

Fora do âmbito do exercício de suas funções,
não deixa de ser Parlamentar. A tarefa de puni-lo cabe
à instituição, por quebra de decoro, se houver. Não
haverá remédio senão a sustação do processo, e, en
quanto isso não acontecer, o Parlamentar estará hu
milhado, e o Parlamento de joelhos. Ele não pode
mais contar com a imunidade processual, que acaba
de ser extinta no bom trabalho do Deputado Ibrahim
Abi-Ackel.

Nobre Deputado Ibrahim Abi-Ackel, não fiquei
magoado com V.Exa., mas apenas assustado. Ho
mem brilhante e inteligente que é, certamente apenas
se deixou dominar pela emoção. Mas Deus, quando
fez o homem, colocou a cabeça acima do coração.
V. Exa. já perdeu tantos cabelos durante o estudo do
Direito que jamais se dará ao trabalho de voltar à tri
buna para depreciar a modesta colaboração deste
seu colega que o admira.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa
lavra o Deputado Fernando Coruja, para encaminhar
a votação.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, estamos votando hoje emenda cons
titucional absolutamente importante. Todos reconhe
cem a necessidade de mudar o instituto da imunidade
parlamentar. Há concordância no sentido de que é
preciso acabar com a imunidade processual, e todos
têm-se manifestado nessa direção.

A polêmica permanece, no entanto, quando se
fala na chamada imunidade material ou na inviolabili
dade que estamos tratando.

Nosso propósito é garantir que os Parlamenta
res possam exercer livremente seu mandato, possam
fazer denúncias, possam levantar suspeitas em rela
ção a órgãos governamentais e mesmo em relação a
esta Casa. Essa prerrogativa não garante direito aos
Parlamentares, mas à população, porque estamos
trabalhando, fiscalizando e votando em nome do povo
brasileiro.

O caput do art. 53 do texto proposto é o imbró
glio da questão. Ele diz que os Deputados e Senado
res são invioláveis, civil e penalmente, por suas opi
niões, palavras e votos, proferidos no exercício do
mandato ou em função dele.

Ora, os Deputados Gerson Peres e José Rober
to Batochio querem retirar a expressão: "no exercício
do mandato ou em função dele" e acrescentar a pala-

vra "quaisquer'. O Deputado José Roberto Batochio
tem estudado profundamente esse assunto - tenho
acompanhado isso -, pelo que, no meu entendimen
to, lhe assiste absoluta razão.

Não podemos deixar que outro Poder julgue
quando estamos ou não no exercício do mandato. Do
contrário, pode acontecer de um Deputado, sentado à
mesa de um bar, numa praia, ao ser interrogado por
um jornalista sobre determinada atitude do Governo
Fernando Henrique Cardoso, declarar que acha que
foi um absurdo, que realmente aconteceu muita rou
balheira naquele órgão, etc, e ser julgado, pelas suas
declarações, pelo Supremo.

Segundo propõe a nova redação, não havendo
mais necessidade de licença desta Casa, o Supremo
pode considerar se foi ou não no exercício do manda
to que o Parlamentar se manifestou e pode julgá-lo e
condená-lo por tal declaração - quando é óbvio que
ele estava no exercício do mandato.

O art. 56 do texto proposto prevê:

Art. 56 - Perderá o mandato o Deputa
do ou Senador:

VI - que sofrer condenação criminal
em sentença transitada em julgado.

Ora, o que poderá ocorrer é que Deputados, à
revelia desta Casa, poderão ser julgados por suas
palavras se o Supremo entender que estão caluni
ando alguém e poderão perder seu mandato em
três meses, numa única instância, já que apenas o
Supremo julga.

Por isso, acho que é de bom alvitre que esta
Casa permaneça com essa ampla prerrogativa, em
nome da defesa do povo brasileiro, para que possa
continuar expressando sua opinião e denunciando
quando achar que há indícios. Não podemos ter cer
teza porque não somos delegacia de polícia para pro
duzir provas.

Quero cumprimentar o Deputado Batochio pelo
pleno entendimento da matéria. Em nome do PDT e
do PPS, participei da Comissão que ajudou a elabo
rar esse projeto, juntamente com o Deputado lbrahim
Abi-Ackel. Naquela ocasião, o entendimento foi de
que o texto inicial que estávamos fazendo era melhor,
porque a idéia era justamente avançar no sentido de
que todos tivessem inviolabilidade plena. Mas fui con
vencido de que era restritivo.

Imunidade processual acaba para todos, mas
fica garantida nossa palavra para defender o povo
brasileiro.

Obrigado.



E ela não está sobre a mesa. Como V.Exa.
amanhã poderá vir a ser o Presidente de todos os
cristãos brasileiros, gostaria que colocasse a Bíblia
sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Presi
dente, independentemente de qual seja o seu desti
no, já chegará com débito com VExa. Portanto, agra
deço a lembrança. Recomendo à Mesa que, mesmo
quando as umas sejam colocadas e, circunstancial
mente, a votação ocorra paralelamente à Ordem do
Dia, sempre deixe a Bíblia Sagrada fazendo compa
nhia a este Presidente, que nela tanto se tem apoiado
e também toda esta Casa.

Agradeço a V.Exa., Deputado Bispo Rodrigues.
(Palmas.)

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado lbrahim Abi-Ackel.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou
obrigado a tomar tempo à Casa, porque fui fartamen
te mimoseado por interferências nada agradáveis,
principalmente por parte do ilustre e eminente Sr. De
putado José Roberto Batochio.

Em primeiro lugar, desejo agradecer ao Deputa
do Gerson Peres suas elogiosas referências, regis
trando, embora, que a despeito de sua boa vontade
S.Exa. tem uma visão profundamente deformada da
inviolabilidade parlamentar por palavras, opiniões e
votos.

Quanto ao Deputado Roberto Batochio, sempre
tão gentil, tão bem-educado, sempre se conduzindo
com o máximo de elegância nas suas relações com
os colegas, surpreende-me que, apanhado em falso,
não tendo argumentos e vendo desmoronar a arquite-
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O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente, tura redacional que naturalmente lhe custou tantas
peço a palavra para uma questão de ordem. horas de sacrifício pensante, ao invés de responder

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem com argumentos, partiu para determinados insultos a
V. Exa. a palavra. minha pessoa.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. Esperava argumentos, não insultos. Respondo
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. a argumentos, mas não a insultos. S.Exa. se sentiu de
Presidente, esta questão de ordem é simbólica para tal forma atingido pela verdade das argumentações,
a cristandade brasileira. foi tão surpreendido pelo erro crasso que cometeu,

Diz o § 10 do art. 79 do Regimento Interno: que gritou tanto que chegou a ficar rouco com menos
de dois minutos de alocução. Isso é tanto mais surpre-

Art. 79. endente porque sendo S.Exa. advogado militante
....... deve naturalmente usar a tribuna do foro ou do júri por
§ 1

0

A Bíblia Sagrada deverá ficar, du- horas sucessivas. Mas, surpreendendo-se em situa-
rante todo o tempo da sessão, sobre a ção falsa, profundamente emocionado e não tendo o
mesa, à disposição de quem dela quiser fa- que dizer, S.Exa. preferiu chamar-me de presunçoso,
zer uso." de ignorante, preferiu atribuir-me a posição de magis-

ter dixit, quando na verdade, Sr. Presidente, estou
defendendo apenas a redação que desde 1824 cons
ta de nossas Constituições.

Se a modificação que S.Exa. pretende for intro
duzida na Constituição, se a alocução "quaisquer"
passar a constar do art. 53 da Constituição, o crime
de discriminação racial, por exemplo, deixa de existir.
Senadores e Deputados poderão dirigir-se a um ho
mem de cor com as expressões mais vis e mais defor
mantes de sua condição de raça, mas são invioláveis
por quaisquer palavras e opiniões. Da mesma forma,
se um inspetor de trânsito tiver a audácia de fazer
uma recomendação a um Parlamentar, em virtude da
má localização do seu carro, S.Exa. poderá dirigir à
farda que o homem veste e ao corpo que veste a farda
todos os insultos imagináveis, porque é inviolável por
quais palavras e votos que porventura profira.

A Câmara dos Deputados está cometendo um
erro, porque foi conduzida, nesse particular, por quem
não leu, por quem não estudou, por quem não tem co
nhecimento da tradição do Direito Constitucional bra
sileiro.

Quanto ao mais, Sr. Presidente, manterei minha
posição. Os Srs. Líderes, que são os donos da orien
tação, ficarão responsáveis por esse aleijão no art. 53
da Carta Magna.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
José Roberto Batochio, a Presidência solicita a VExa.
o mesmo que solicitou ao Deputado Ibrahim
Abi-Ackel. Concederei a palavra a V.Exa. porque te
nho certeza de que não quer impedir o andamento da
sessão. Da mesma forma que o Deputado Ibrahim
Abi-Ackel ouviu outros oradores após V.Exa. ter-se
manifestado - e pedi que o fizesse -, peço a VExa.
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que aguarde os Líderes orientarem suas bancadas
no momento em que iniciarmos a votação, sem que
haja procrastinação desta e de outras votações.
VExa. poderá, então, manifestar-se com a serenida
de e a educação que jamais lhe faltaram. Peço ape
nas que VExa. considere isso uma contribuição ao
Plenário no encaminhamento da matéria, para que
não fiquemos discutindo.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Bloco/PDT
- SP. Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presi
dente, compreendo a estratégia de V.Exa. para sere
nar os ânimos. Aguardarei com paciência. Tenho cer
teza de que VExa. cumprirá o art. 74, inciso VII, do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço
a VExa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos a Proposta de Emenda à Constituição
n° 61 O-C, de 1998, em segundo turno, ressalvados os
destaques:

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

Art. 10 O art. 53 passa a vigorar com as seguin
tes alterações:

Art. 53. Os deputados e senadores são
invioláveis, civil e penalmente por suas opi
niões, palavras e votos, proferidos no exer
cício do madato ou em função dele.

§ 10 Os deputados e senadores, desde
a expedição do diploma, serão submetidos
a julgamento perante o Supremo Tribunal
Federal.

§ 2° Desde a expedição do diploma, os
membros do Congresso Nacional não pode
rão ser presos, salvo em flagrante de crime
inafiançavel. Neste caso os autos serão re
metidos dentro de vínte e quatro horas à
Casa respectiva, para que, pelo voto da maio
ria de seus membros, resolva sobre a prisão.

§ 3° Recebida a denúncia contra sena
for ou deputado, por crime ocorrido após a
diplomação o Supremo Tribunal Federal
dará ciência à Casa respectiva que, por ini
ciativa de partido político nela rrepresentafo
e pelo voto da maioria de seus membros,
poderá, até a decisão final, sustar o anda
mento da ação.

§ 4° O pedido de sustação será apreci
ado pela Casa respectiva no prazo improrro-

gável de 45 dias do seu recebimento pela
Mesa Diretora.

§ 5° A sustação do processo suspende
a prescrição, enquanto durar o mandato.

§ 6° Os deputados e senadores não
serão obrigados a testemunhar sobre infor
mações recebidas ou prestadas em razão
do exercício do mandato, nem sobre as pes
soas que lhes xonfiaram ou deles recebe
ram informações.

§ 7° A incorporação às Forças Arma
das de deputados e senadores, embora
militares e ainda que em tempo de guer
ra, dependerá de prévia licença da Casa
respectiva.

§ 8° As imunidades de deputados ou
senadores subsistirão durante o estado de
sítio, só podendo ser suspensas mediante
o voto de dois terços dos membros da
Casa respectiva, nos casos de atos, prati
cados fora do recinto do Congresssom, que
sejam compatíveis com a aececução da
medida. (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PV? (Pausa.)

Como vota o PSDC? (Pausa.)

Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PTN? (Pausa.)

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, se
V.Exa. permitir, gostaria que o Deputado Haroldo
Lima fizesse o encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Haroldo Lima, tem VExa. a palavra para orientar a .
bancada.

O SR. HAROLDO LIMA (B/oco/PCdoS - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos vo
tando matéria extremamente grave de forma precipi
tada. Mais uma vez a Câmara dos Deputados é con
vocada a abrir mão de suas prerrogativas. Estamos
gratuitamente abrindo mão de prerrogativas, para fa
zer média sei lá com quem e um pouco premidos pe
las circunstâncias.

Digo isto principalmente como Deputado de es
querda, que mantém seu mandato nas ruas, não ape
nas por palavras e votos, mas por gestos. Sou daque
les que vai para as barricadas sustentar as greves;
que vai para as barricadas defender a soberania na-
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cional. Nada disso é palavra; nada disso é voto; nada Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL, nobre
disso é opinião. Líder e Deputado Bispo Rodrigues?

E nada disso está sendo garantido nessa vota- O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
ção. VExas. estão cassando direitos parlamentares. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, entende-
o mandato parlamentar sustentado nas ruas está mos que o ex-Ministro e Deputado Ibrahim Abi-Ackel,
sendo cassado neste momento por V. Exas., meus um Parlamentar da maior competência, uma dos De-
colegas. putados mais lúcidos e inteligentes desta Casa, apre-

Perguntei aos Deputados Inocêncio Oliveira, sentou um relatório muito bom, mas o Deputado José
Roberto Jefferson, Inácio Arruda, Miro Teixeira - ain- Roberto Batochio trouxe nova luz sobre o projeto. Va-
da não encontrei o Deputado Walter Pinheiro - se têm mos votar pela emenda do nobre Deputado José Ro-
algo contra a seguinte redação: "Os Deputados e Se- berto Batochio. Acreditamos que, embora o STF seja
nadores são invioláveis civil e penalmente por suas formado ...
opiniões, palavras, votos e ações no exercício do O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nobre Lí-
mandato ou em função dele". Nenhum deles me disse der, Deputado Bispo Rodrigues, a Presidência escla-
ter qualquer objeção a essa redação. rece a V.Exa. que nesse instante estamos votando o

Afinal, quem está contra? O Regimento. E o Re- substitutivo. Em seguida o destaque será submetido a
gimento, Sr. Presidente - permita-me -, é um meio. votos. A orientação que solicito a VExa. é em relação
Se houver acordo, teremos de resolver essa questão ao substitutivo.
e salvar o mandato dos Parlamentares de esquerda, O SR. BISPO RODRIGUES - Perdão, Sr. Presi-
sustentado nas ruas. dente, nosso voto é "sim". Obrigado.

Sr. Presidente, V.Exa. precisa encontrar uma so- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
lução para essa questão. A maioria dos Líderes da obrigado. O Bloco Parlamentar PUPSL vota "sim".
Casa é contrária ao que se está votando. Temos que Como vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS, Líder
defender o mandato dos Parlamentares. Chega de Rubens Bueno?
abrir mão dos direitos desta Casa. Nós temos direitos O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Sem
e deles não podemos abrir mão. Ministros, Presidente revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
da República, os homens do Executivo e do Judiciário putados, o Deputado José Roberto Batochio traduz
têm prerrogativas, fazem o que bem entendem e nin- toda a ansiedade em votarmos, em segundo turno, a
guém lhes ordena nada. Nós, não. Os homens da proposta de emenda à Constituição que modifica o
opressão podem decidir nos prender, se aprovarmos instituto da imunidade parlamentar. A proposta repre-
essa proposta da forma como está, por qualquer coi- senta um grande avanço, porque acaba com a imuni-
sa que fizermos. dade formal. Nenhum Parlamentar que tenha cometi-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como do crime antes da diplomação estará acobertado pela
vota, nobre Deputado? imunidade parlamentar. É um grande avanço. Quanto

O SR. HAROLDO LIMA - Quem vai garantir a ele, deixamos claro o trabalho de V.Exa. e o apoio
nossa integridade, Sr. Presidente, no Estado da Ba- da Mesa, sobretudo do Deputado Fernando Coruja,
hia? Num Estado como o meu, se um Deputado como na Comissão, onde trabalhou juntamente com VExa.,
eu for para o meio da rua defender uma greve supos- e do Deputado Ricardo Ferraço, indicado pelo nosso
tamente ilegal, será preso em flagrante e não haverá partido.
quem possa defendê-lo. Portanto, votamos favoravelmente à redação fi-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como nal proposta pelo Deputado José Roberto Batochio.
vota, nobre Deputado? O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Bloco

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, vamos Parlamentar PDT/PPS vota "sim".
votar contra. Como vota o PTB, líder Roberto Jefferson?

Em primeiro, vamos obstruir a votação, convocan- O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
do os Deputados do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB a revisão do orador.) - Sr. Presidente, o projeto é exce-
não permitir esse achincalhe. Mas esperamos que lente. O substitutivo é melhor ainda. A idéia conquista
V.Exa. encontre uma saída para o grave problema que o coração da Nação brasileira.
estou apresentando. Contudo, entendo que a emenda do Deputa-

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Bloco do José Roberto Batochio, com a complementa-
Parlamentar PSB/PCdoB encontra-se em obstrução. ção do Deputado Haroldo Lima, consolida o rnan-
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dato. Não mudaríamos o espírito desse projeto na
cionalista, atual, popular, socíal, de grande impor
tância para a democracia brasileira, mas consoli
daríamos o mandato parlamentar, protegeríamos
os Deputados que têm essa atuação mais de rua,
de enfrentamento em greves, em passeatas. É im
portante que ouçamos esses Deputados que, afi
nai, são a voz da rua e poderiam aduzir muito à
sapiência do substitutivo.

Por isso, Sr. Presidente, o prB vai aguardar
uma definição, um acordo de redação que contem
ple tanto o pensamento do Deputado José Roberto
Batochio quanto o do Deputado Haroldo Lima.

Assim, Sr. Presidente, votamos favoravelmen
te ao substitutivo. Buscaremos o acordo para que a
emenda de redação atenda aos Deputados José
Roberto Batochio e Haroldo Lima. Não nos esque
cendo da emenda do Deputado Gerson Peres,por
que não quero cometer injustiça com S.Exa.

Portanto, votamos "sim" ao substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como

vota o Partido Progressista Brasileiro?
O SR. GERSON PERES (PPB - PA) - Sr. Presi

dente, assegurando, com toda a humildade, que estu
damos a matéria e temos conhecimento do Direito
Constitucional para distribuir a muitos que sabem
mais do que eu a ciência do Direito, quero dizer a
V.Exa. que os Líderes dos partidos foram muito bem
informados e assessorados pelos seus Deputados
que estudaram a matéria, bem elaborada pelo Depu
tado Ibrahim Abi-Ackel.

Considerando que a matéria do Deputado Ibra
him Abi-Ackel não é perfeita, mas é boa, é adequada,
o nosso partido não poderia deixar de apoiar o seu
substitutivo. Nosso partido é democrata. Discordamos
entre irmãos, mas apresentamos propostas, e vence
o desejo da maioria.

Dessa forma, convoco os nossos colegas a vo
tarem a favor do substitutivo, ressalvado o destaque,
que será votado posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PPB
vota "sim".

Como vota o PT?
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, farei um apelo a
todos os Deputados e Deputadas desta Casa. Não
podemos perder a perspectiva deste momento histó
rico que o Parlamento está vivendo.

Esta Casa teve a ousadia de modificar o insti
tuto da imunidade parlamentar, que, diga-se de pas
sagem, foi construído contra regimes autoritários, de

exceção. Essa é a justificativa para a imunidade par
lamentar.

No regime democrático, a imunidade parla
mentar é relativa, porque existem outros mecanis
mos de contenção dos abusos do poder autoritá
rio, como o Judiciário que pode trancar, através de
um habeas corpus, qualquer ação ilegal e até o
poder que está sendo concedido a esta Casa, em
casos excepcionais, de sustar a tramitação de um
processo.

Sr. Presidente, sou também um Deputado eleito
através de campanhas nas ruas, nas fábricas, nos
embates e tenho as mesmas preocupações do Depu
tado Haroldo Lima, mas prefiro pecar por um lado e
.garantir o outro. Prefiro inclusive arriscar eventual
mente o exercício do mandato e, ao sofrer uma san-
ção, poder vir ao Supremo Tribunal discutir quanto à
legalidade do processo ou até expor para os pares
desta Casa a injustiça que estão cometendo. Digo
isso porque represento o Estado da Bahia, onde to
dos sabem como é a Justiça.

Não podemos usar argumentos não proce
dentes, tais como o Parlamentar poder ser preso
arbitrariamente. Isso pode acontecer com ou sem
imunidade formal. Se a autoridade arbitrária qui
ser prender o Parlamentar, não vai recorrer à
Constituição.

Isso não está sendo alterado nesta emenda,
porque o Parlamentar só pode ser preso por crime
inafiançável. Essa é a mesma redação que estava
no texto anterior e continua no atual. Se o crime
for inafiançável, a prisão tem de ser comunicada à
Casa, o Presidente decidirá se deve ser relaxada
ou não e o Plenário decidirá em última instância.
Está garantida a prerrogativa contra esse tipo de
arbítrio.

Agora, o que não podemos tolerar é que ban
didos se candidatem a Deputados para se protege
rem com o mandato. Esse é o avanço desta emen
da. Somos honrados e não concordamos com isso.
Não podemos aceitar que esta Casa, infelizmente 
por utilizar mal esse instituto quando deveria ter
concedido algumas autorizações e não concedeu -,
continue mantendo a atual fórmula.

Estamos dialogando com todos porque esta
Casa continuará com sua prerrogativa de suspender
o processo, inclusive o de imunidade, se representar
injustiça ou perseguição contra Deputados.

Portanto, SI". Presidente, o Partido dos Traba
lhadores vota "sim" a esta emenda, que é um avan
ço na luta pela democracia e contra a impunidade.
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Esta Casa será sempre guardiã das prerrogativas
do mandato dos Parlamentares. Se no futuro abu
sos acontecerem, esta Casa terá toda a legitimidade
para fazer as correções que forem necessárias.

Estamos dando um passo histórico, exemplo de
que não tememos porque somos cidadãos honestos.
Quem não deve não pode temer.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PT vota
"sim".

Como vota o PMDB, Líder Mendes Ribeiro?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é preciso que todos saibam que esta vo
tação é apenas uma repetição daquela que tivemos
há 15 dias. Esta Casa concedeu 401 votos ao texto
que vamos votar neste momento. Num segundo ins
tante - e aí, sim, caberá a discussão - vamos discutir
os destaques que recairão sobre o texto por nós apro
vado.

Sr. Presidente, lembro a esta Casa que existe
outra votação. Existe também a votação no Senado
Federal. Tudo o que fizermos aqui será revisado no
Senado. Vamos votando e aprendendo, no sentido de
fazermos a melhor redação.

Por enquanto, meu encaminhamento é apenas
no que diz respeito ao texto da emenda, aprovado no
primei~o turno com 401 votos.

Portanto, o PMDB repete o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PMDB
vota "sim".

Como vota o PSDB, Líder Antonio Carlos Pan
nunzio, que teve uma participação muito importante
em toda essa discussão?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, é um tema candente.
Quero reportar-me a um discurso proferido nesta
Casa há muitos anos. Ainda hoje ouvi o trecho final
desse discurso, na ocasião em que V.Exa. propiciou
que se fizesse homenagem à mais ínclita, à mais
ilustre das figuras do mundo da política, nosso sau
doso Mário Covas.

Mário Covas lembrava-nos que o Parlamento
se faz digno do povo que representa enquanto se
mantém livre. V.Exa., com sua sabedoria e cumprin
do os compromissos de campanha para chegar à
Presidência desta Casa, trouxe à discussão matéria
que a sociedade exigia que fosse debatida. Nin
guém contesta algo essencial à liberdade do Parla
mento, como é o caso da imunidade material.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
sou um modesto metalúrgico. Por desconhecer a te
oria do Direito procurei participar das duas Comis
sões Especiais, aprendendo com os colegas que
têm domínio da matéria, com juristas que convida
mos e com todos aqueles que participaram das au
diências públicas realizadas pela Câmara dos Depu
tados.

Sr. Presidente, entendemos que o melhor texto
é aquele que não propicie outras interpretações, tal
vez por abuso, por excesso de palavras, mas que seja
enxuto. Assim sendo, neste momento, pelo PSDB, en
caminhamos em consonância com o substitutivo
apresentado, ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PSDB
vota "sim".

Como vota o Bloco Parlamentar PFLlPST, cuja
participação também tem sido decisiva desde o início
da discussão da matéria?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não só a
Câmara dos Deputados, mas o Poder Legislativo vive
grande momento.

Ao assumir o mandato, V.Exa. procurou aten
der aos reclamos não só da instituição, mas da soci
edade, desde que o Poder Legislativo é o mais dire
tamente ligado aos diferentes segmentos da socieda
de brasileira. O que mais desgastava a instituição era
o instrumento da imunidade parlamentar, que des
cambava muitas vezes para a impunidade. Nenhum
Parlamentar desta Casa deseja que o direito da imu
nidade seja utilizado a não ser para o pleno exercício
do mandato.

Inicialmente, vamos votar, em segundo turno,
a emenda já aprovada. Em seguida, votaremos des
taque da emenda Gerson Peres/José Roberto Bato
chio, ou José Roberto Batochio/Gerson Peres, prati
camente emenda de redação, desde que substitui
"suas opiniões, palavras e votos" por "quaisquer opi
niões, palavras e votos".

Aqui não se muda nada, Sr. Presidente. Não
venham amanhã dizer que a Câmara , em segundo
turno, mudou tudo o que tinha sido feito. Não, a Câ
mara não muda nada. Nós vamos evitar que o crime
comum seja consubstanciado como imunidade par
lamentar. Vamos evitar que aqueles que têm pro
cessos antes do mandato possam se eleger visando
o manto protetor da imunidade, que nesse caso não
é imunidade, mas impunidade.

Por isso, Sr. Presidente, acredito que neste
instante V.Exa. dá um passo a mais no sentido de
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fortalecer o Poder - num sentimento diferente do
que alguns possam pensar. Fortalecendo o Poder,
estaremos fortalecendo seus membros.

Sr. Presidente, quero louvar os Deputados José
Roberto Batochio e Gerson Peres por terem em últi
ma hora feito entendimentos com todas as Lideran
ças, entre as quais me incluo como adepto fervoroso
dessa nova redação, para que não paire nos Ministros
da Suprema Corte, aqueles que vão julgar, a menor
dúvida sobre a preservação da imunidade quanto opi
nião, palavra e voto proferidos em qualquer local ou
instância em que estivermos.

Sr. Presidente, esta Casa vive momento históri·
co, pois modificará texto que vem da Constituição de
1946, praticamente reproduzido na Constituição pro
mulgada em 5 de outubro de 1988.

Dá um passo no sentido de que o instrumento
da imunidade Parlamentar seja para fortalecer a
Instituição e seus membros e não para acobertar ou
tros crimes que não sejam aqueles de palavra, opi
nião e voto.

Por isso, Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar
PFLlPST, com muita satisfação, vota essa primeira
matéria e se reserva para votar, com mais satisfação
ainda, o texto seguinte.

O Bloco Parlamentar PFLlPST vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi

dência solicita aos Srs. Deputados que tomem seus
lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema ele
trônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Blo

co/PDT - SP Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, peço apenas duas preliminares. Pri
meiro, que me seja assegurado o mesmo tempo do
Parlamentar que se referiu à minha pessoa.

Segundo, quero pedir desculpas a V.Exa. pela
dificuldade que estou tendo de me manifestar hoje,
em decorrência da rouquidão - aliás, eu já havia me
desculpado na minha primeira fala. Os retardatários,
obviamente, não puderam ouvir as razões pelas quais
solicitei aumento do som.

Sr. Presidente, não citei, como não vou citar
agora, nenhum nome. Na minha primeira manifesta
ção - e estão aí as notas taquigráficas e o registro da

TV Câmara - não mencionei o nome de nenhum De
putado. Mas certamente V.Exa., que é das Gerais, co
nhece aquela velha história gaulesa em que o galo
Chantecler acreditava, sinceramente, que, com o seu
canto nos albores da madrugada, fazia o sol nascer.
Sr. Presidente, ele acreditava, sinceramente, que era
tão poderoso, tão onisciente que o sol só nascia de
pois que ele dava seu primeiro canto na madrugada.
Um dia, como este Deputado, o galo Chantecler ficou
rouco e não pôde lançar seu canto nos primeiros al
bores da madrugada, e o sol nasceu. Foi uma grande
decepção para aquele que imaginava ser o centro do
mundo, para o qual todas as atenções estavam volta
das. Que decepção do galo Chantecler!

Disse Marco Antônio, em certa oportunidade,
que a presunção é o mais perigoso de todos os desvi
os da alma humana. Norberto Bobbio, moderno pen
sador político italiano, acredita que o extremismo - de
um lado, o extremismo do Talibã, do Hesbolah, que
estão desencadeando uma guerra; do outro, o extre
mismo dos Estados Unidos da América do Norte - é o
maior inimigo da cultura humana.

Marco Antônio dizia o seguinte: "Deus nos livre
do presunçoso!" O cão hidrófobo é menos perigoso,
porque contra a sua baba contagiosa Pasteur sinteti
zou a vacina. Agora, contra o mal disseminado pelos
presunçosos, Sr. Presidente, nem os mais modernos
antibióticos nos colocam a salvo. Não estou me refe
rindo a ninguém; estou falando das virtudes e dos
descaminhos da alma humana.

Sr. Presidente, estudar Direito Constitucional
não é privilégio exclusivo de ninguém.

Fui Presidente da Associação dos Advogados
do Estado de São Paulo, Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil do Estado de São Paulo e, por
último, Presidente Nacional da Ordem dos Advoga
dos do Brasil. Tenho obrigação de estudar Direito e
de saber um pouquinho sobre esse assunto. Não sei
o que os outros foram, mas, no que me diz respeito,
lanço minhas opiniões com muita convicção, apoia
do nos conhecimentos que modestamente, com mi
nhas deficiências, pude auferir nos meus pequenos
estudos.

Sr. Presidente, conheço a jurisprudência do Su
premo Tribunal Federal. Na sua composição atual, há
quatro Ministros que entendem ser preciso fazer a ve
rificação do que é ofensa proferida no exercício do
mandato com a "inconexão" com o exercício do man
dato e o que não é ofensa desvinculada do exercício
do mandato. I

Portanto, quando propomos que a inviolabilida
de por opiniões - só por opiniões -, palavras e votos
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seja mais ampla, sabemos do que estamos falando.
Ao contrário daqueles que, porque pensam que muito
sabem, desconhecem o que está fora do seu peque
no mundo.

A lei é feita em caráter genérico, e aqui está a
resposta técnica: a lei é regra obrigatória e geral. Às
vezes, para proteger os que merecem, ela acaba pro
tegendo também os que não merecem. Mas é melhor
que proteja ocasionalmente aqueles que não mere
cem do que deixar sem proteção todos os que a me
recem.

Por essa razão, Sr. Presidente, estou seguro de
que, por palavras, manifestações e votos, a nossa de
cisão tem de ficar nas mãos do Parlamento e não nas
de outro Poder.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Presidente,
peço a palavra porque minha pessoa foi referida.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - VExa.
não foi agredido.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Presidente,
fui várias vezes referido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V.Exa.
não foi atacado, Deputado Ibrahim Abi-Ackel.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Presidente,
VExa. me perdoe, serei o mais breve e sucinto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Peço a
compreensão de VExa., senão terá de haver réplica,
tréplica, e outros Parlamentares gostariam de falar.
Parece-me que não houve ofensa do Deputado Bato
chio. Solicito que VExa. usasse da palavra em outro
momento da sessão. Não houve nenhuma ofensa.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - V.Exa. me dis
pensa um único minuto? Fui referido de maneira in
direta e irônica pelo Deputado José Roberto Bato
chio e não posso permanecer em silêncio.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputa
do, não houve ofensa.

Deixemos isso para um momento um pouco
mais à frente da sessão, para não estabelecermos
um debate paralelo, privando outros Parlamentares
de fazerem manifestações. V.Exa. tem o respeito
desta Presidência - e V.Exa. sabe disso -, como o
maior jurista desta Casa.

V.Exa. teve todo tempo necessário, ainda mais
que V.Exa. tem o crédito de ter sido alguém que
buscou encontrar, compartilhando posições diferen
tes, texto que está possibilitando a aprovação, em
segundo turno, por esta Casa. Algo inimaginável!

A Casa deve a V.Exa., Deputado Ibrahim
Abi-Ackel. Respeito o Deputado Batochio, na pro-

posta que traz, eis que conseguiu também o con
senso da grande maioria dos Líderes.

Há, na verdade, um debate jurídico de alto ní
vel, inclusive intelectual. Mas não gostaria que esse
debate restringisse esta sessão.

Não houve ofensa na manifestação, Deputado
Ibrahim Abi-Ackel. Ainda teremos uma longa tarde e
V.Exa. poderá, um pouco mais tarde, voltar a usar
da palavra. V.Exa. terá oportunidade de falar um
pouco mais à frente, Deputado Ibrahim Abi-Ackel.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estamos vivendo uma tarde memorável, porque, du
rante o regime militar, o instituto da imunidade ser
via para que fôssemos às cadeias para ver como
estavam os presos políticos.

Graças à imunidade é que fomos selecionados
na Assembléia Legislativa de São Paulo, onde se
dava uma reunião de todas as entidades de defesa
dos direitos humanos quando Lula foi preso em
1980/81 na famosa greve do ABC, juntamente com
Alemão e Olívio. Estavam lá eu, Airton Soares, Frei
tas Nobre, de saudosa memória, e outros. Naqueles
tempos se justificava a imunidade. Era a maneira de
entrarmos numa dependência do DOPS sabendo
que de lá poderíamos sair. Quando se vive num re
gime militar, a qualquer momento, a Constituição
pode ser rasgada.

No começo do Governo Geisel as coisas já
não eram como nos chamados anos de chumbo.
Nessa época, a imunidade teve seu momento na
defesa das instituições, dos direitos humanos, da in
tegridade física dos presos políticos do País. Havia
presos políticos, o que é inadmissível, crime de opi
nião. As idéias eram censuradas.

Hoje, Sr. Presidente, que são tempos demo
cráticos, não se justifica a imunidade ampla como
defendíamos na época do regime militar.

Essa disputa entre os Deputados José Roberto
Batochio e Ibrahim Abi-Ackel me lembra os debates
entre Rui Barbosa e o Prof. Carneiro. Os dois eram
grandes personalidades, como também o são os
dois Deputados.

Portanto, aos dois a Casa, que os admira, faz
um apelo: parem por aqui. Nossa discussão é de
matéria que diz respeito ao interesse do País. Os
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O SR. EURICO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EURICO MIRANDA (PPB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro registrar uma declaração de voto.

Na votação anterior dessa PEC, votei "não"
absolutamente consciente. Agora voto "sim" também
absolutamente consciente por duas razões. A prime
ira, porque entendo que essa emenda de redação
apresentada pelo Deputado Gerson Peres e pelo
Deputado José Roberto Batochio dá a garantia de
que o Parlamentar precisa; e, a segunda, diante
dessa onda que estão criando em relação a minha
pessoa, ao meu mandato, dou demonstração de
que não temo absolutamente nada.

Nunca pratiquei crime comum algum. O único
crime que pratiquei, se pratiquei, foi o uso da palavra,
e isso estou vendo assegurado aqui e é a principal ra
zão do meu mandato.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

dois, com emoção e veemência, sustentam seus O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
pontos de vista, mas o advogado combinado ao po- V.Exa. a palavra.
lítico resulta em combinação explosiva, uma visível, O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Pela
a do Deputado José Roberto Batochio, e outra conti- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-
da, a do Deputado Ibrahim Abi-Ackel. ro manifestar meu apoio à ponderação do Deputado

Imagino que o ideal é que possamos nos de- Miro Teixeira e dizer que estou às ordens para qual-
ter no que aqui está sendo superado. Acabamos quer esforço de conciliação em relação aos pontos de
com a possibilidade de alguém se valer do manda- vista discordantes.
to parlamentar para buscar a impunidade. O con- Estou de acordo com S.Exa., sobretudo porque
tencioso que se armou aqui não é relativo a qual- o Deputado Miro Teixeira ficou no concreto, não fugiu
quer relação de imunidade; é de inviolabilidade. para a fábula, de resto, inaplicável, e também usou
Se há quaisquer atitudes ou não, considero-as, palavras precisas e não quaisquer palavras.
até pessoalmente, irrelevantes. Quando se diz "as O SR. POMPEO DE MAnOS - Sr. Presidente,
atitudes dos Deputados", pode-se dizer quaisquer peço a palavra pela ordem.
atitudes dos Deputados. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

A discussão, como descreveu o Deputado Ibra- V. Exa. a palavra.
him Abi-Ackel, parecia justa inicialmente. Depois veio . O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS.
o Deputado José Roberto Batochio com sua argu- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
mentação, que me parece justa. Por que os dois não ouvi a discussão entre o Deputado Ibrahim Ab;-Ackel
correspondem a essa admiração que a Casa nutre e o Deputado José Roberto Batochio, dois eminentes
por S.Exas. para que possamos nos deter na matéria juristas. O Deputado José Roberto Batochio é meu
que está em debate? Penso que é um desejo de to- colega de partido, homem honrado, com história fan-
dos aqueles que os admiram. tástica no mundo jurídico, e o Deputado Ibrahim

Parabéns, Sr. Presidente. Este é um belo mo- Abi-Ackel é um Parlamentar com quem tive a honra
mento destes tempos democráticos do Poder Legis- de conviver na Comissão que estudou essa proposta
lativo do Brasil. que hoje a Câmara vota.

Quero me somar a outros tantos que louvam
este momento.

Tenho certeza de que a sociedade brasileira sa
berá compreender que o Parlamento brasileiro deu
importante passo saindo da imunidade formal para a
imunidade objetiva, que abrange a opinião, a palavra
e o voto.

Sr. Presidente, o Deputado precisa da imunida
de parlamentar, mas não pode confundir imunidade
com impunidade. Diria que a imunidade está para nós
Parlamentares como a arma está para o policial. Sem
arma, o policial não é policial. Mas isso não o autoriza
a sair atirando contra tudo e contra todos. Ele tem de
usar a arma para defender a sociedade, para comba
ter o bandido. Com a imunidade parlamentar é a mes
ma coisa. É um instrumento que o Parlamentar tem
para defender as coisas corretas, para defender a po
pulação contra as coisas erradas.

Hoje a aperfeiçoamos, modernizamos, demo
cratizamos, colocamos de forma objetiva, clara e
transparente.

Portanto, ganham o Parlamento nacional e a so
ciedade brasileira.

O SR. MARCOS ROLlM - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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(Aécio Neves) - Tem do espírito que prevalece na Casa de não acolher
criminosos comuns.

]).:z.:mbro de 20() I

o SR. PRESIDENTE
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCOS ROLlM (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando da
votação dos destaques, a emenda apresentada pelo
Deputado José Roberto Batochio, na intenção abso
lutamente meritória de procurar eliminar qualquer
margem de arbítrio numa eventual interpretação do
Supremo Tribunal Federal com relação ao que seja
exercício do mandato ou em função dele, acaba esta
belecendo proposição pela qual quaisquer opiniões,
palavras e votos estarão protegidos.

Quero lembrar que, com essa redação, diante
de uma prática de crime de racismo na rua por um
Parlamentar, estaremos também protegendo esse
Parlamentar.

De outra parte, a emenda sugerida pelo Depu
tado Haroldo Lima introduz modificação fundamen
taI. Mantém a redação original, circunscrevendo a
imunidade parlamentar a palavras, opiniões e votos
proferidos no exercício ou em função do mandato,
mas acrescenta um ponto decisivo, ao incluir os
atos praticados durante esse exercício.

Sr. Presidente, um Deputado Federal que se
dirija a um presídio para realizar uma inspeção
normal pode ter sua entrada barrada por um sol
dado da Polícia Militar. Essa é uma situação corri
queira, diante da qual a delegação popular não
tem nenhum tipo de força. Por isso, não sei ainda
que posição a bancada do PT irá tomar, mas a
proposta oferecida pelo Deputado Haroldo Lima,
do PcdoB, mantendo a redação original acrescida
da palavra "atos" no exercício do mandato, é a
que mais protege a imunidade parlamentar. Dessa
forma, não correremos o risco de empurrar o cri
me comum pela porta da frente e reintroduzi-Io
pela janela dos fundos, o que poderá desvalorizar
esta Casa se ocorrer denúncia contra um Deputa
do por crime de racismo, discriminação contra a
mulher, homossexualidade etc.

É essa a posição que quero registrar, em favor
da redação sugerida pelo Deputado Haroldo Lima.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, vamos sair da obstrução e votar "sim", imbuídos

Devemos estar atentos para não impedir que
os Deputados exerçam plenamente seus mandatos,
ao introduzir uma imunidade restrita. Isso é inaceitá
vel em tempos de alargamento da democracia, prin
cipalmente da parte do Parlamento.

Votamos segundo o espírito da Casa de es
coimar-se definitivamente do crime comum e dos
bandidos. Mas conclamamos os colegas, mais
uma vez, a que mantenham o debate e encontrem
um meio para acolher a emenda do Deputado Ha
roldo Lima, que conta praticamente com a unani
midade dos Srs. Líderes.

Do contrário, com o pretexto de cassar bandi
dos, não lhes permitindo assento neste plenário,
acabaremos por também inibir o exercício do man
dato dos Srs. Deputados. É essa a advertência que
fazemos a todos.

Sr. Presidente, perguntam-nos, com freqüên
cia, se o PcdoB vai se desgastar diante da mídia,
que está de olho nos Deputados e deseja o fim da
imunidade. Queremos deixar claro que não votamos
de acordo com a mídia, mas conforme nossa posi
ção justa e correta.

Assim, segundo o espírito da matéria que esta
Casa deseja ver aprovada, que lhe permitirá escoi
mar-se da presença de bandidos, votamos "sim",
lembrando que continuaremos o debate dos dois
destaques para votação em separado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta
Presidência consulta o Plenário se há algum Depu
tado que ainda não tenha votado. Vamos encerrar a
votação.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
em primeiro lugar, quero cumprimentar V.Exa. por
ter sido um dos grandes artífices da proposta de
quebra da imunidade parlamentar:

Votarei favoravelmente ao projeto, dentro do
novo espírito que permeia a Presidência e a Casa.
Quanto aos destaques dos Deputados Haroldo Lima
e José Roberto Batochio, julgo de extrema importân
cia modificarmos o texto.



VOTARAM:

Sim: 442
Não: 1
Abstenções: 2
Total: 445
É Aprovada em segundo turno, a Proposta de

Emenda à Constituição n° 610/98.
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Sr. Presidente, aproveito para comunicar que tos. Do contrário, estaremos utilizando a Ordem do
estarei viajando para meu Estado às 22 horas, pois Dia para Breves C~municações, deixando de votar o
amanhã Belo Horizonte estará em festa, com a inau- que deve ser apreciado.
guração da Vila do Papai Noel, onde serão recebi- O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB _ BA.
das cerca de 6 mil crianças. Infelizmente, isso me Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
impedirá de votar os outros destaques. te, antes do encerramento da votação, desejo co-

Quero também relatar a visita que fiz hoje, jun- municar formalmente a V.Exa. e à Casa que a
tamente com as Deputadas Iara Bernardi, Ana Cor- emenda para cuja redação contribuí recebeu o apo-
so e Elcione Barbalho, à cantora mexicana Glória io de quase todos os Líderes.

Trevi, presa no Complexo Penitenciário da Papuda, Encaminhei a emenda à Mesa. Sei das Iimita-

em Brasília. ções regimentais que V.Exa. enfrenta, mas espero
O Supremo Tribunal Federal já autorizou a ex- que considere a questão do ponto de vista político,

tradição da cantora. Entretanto, preocupadas com a isto é, já que a emenda recebeu o apoio da ampla
integridade física dela e de seu filho em gestação, maioria dos Líderes da Casa, indago que procedi-
tendo em vista que se encontra em earceragem bra- menta será adotado pela Presidência.
sileira, pedimos a V.Exa., Sr. Presidente, que, em Trago esse fato à consideração de VExa. por-
nome da bancada feminina da Casa, solicite ao Mi- que a matéria irá ao Senado Federal, onde provavel-
nistro Aloysio Nunes a garantia do refúgio, para que mente sofrerá alterações antes de retornar a esta
ela possa permanecer no País até o nascimento da Casa.

criança. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nobre De-
Como todos sabem, trata-se de processo putado, assim que a Mesa tomar conhecimento da

complicado. Depois de conversarmos com Glória emenda, responderá à indagação de VExa.
Trevi durante três horas, ficamos com muitas dúvi- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en-
das sobre sua permanência em solo brasileiro. cerrada a votação.

Não acredito - e creio ser esse o sentimento da~ O SR. JOÃO COSER _ Sr. Presidente, peço a
outras companheiras - na história que levou à pr!- palavra pela ordem.

são da cantora. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que permita à VExa. a palavra.

Deputada Ana Corso acrescentar mais informações O SR. JOÃO COSER (PT _ ES. Pela ordem.
sobre o assunto. . _ .

. . . Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
_ .0 S~. PRESIDENTE !Aeclo Neves) - A Presl- ção que acaba de ser encerrada, meu voto foi "sim".

dencla vai encerrar a votaçao. Digitei equivocadamente no painel e fiz a alteração,
Durante a próxima votação nominal, concede- mas quero fazer esse registro.

rei a palavra a~s. Srs. Deputados para que falem so- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Será
bre outras mat~rras. . consignado o voto "sim" de V.Exa.

O S~. FELI~ M;NDONÇA - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ A Pre-
peço a pa avra pe a ar em. sidência anuncia o resultado. Foram 441 votos

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem "sim" no painel e mais a declaração de voto do De-
V.Exa. a palavra. putado Félix Mendonça, para quem o painel não

O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA. Pela funcionou.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Portanto,
em virtude de defeito no sistema de votação, regis
tro meu voto "sim".

O SR. HAROLDO L1M~ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Conce
derei a palavra a V.Exa. porque já a havia solicitado.

Durante a próxima votação nominal, repito, os
Srs. Parlamentares poderão abordar outros assun-
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Proposição: PEC N° 610/98 - SEGUNDO TURNO

Início Votação: 05J1212001 18:51

Fim Votação: 05112J2001 19:18 Presidiram a Votação: Aécio Neves· 17:03

Total Quorum 445

Resultado da Votação
Sim 441
Não 1
Abstenção 2

Total da Votação 444

Art. 17 1

Orientação
PAJPST·Sim
PSDB-Sím
PMDB-Sim
PT -Sím
PPB-Sím
PTB-Sim
PDT/PPS - Sim
PUPSL-Sim
PSBIPCD08 - Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS PDT/PPS Sim
Alceste Almeida Pl PUPSL Sim
Almir Sá PPB Sim
Luciano Castro PFL PFUPST Sim
Luis Barbosa PFL PFUPST Sim
Robério Araújo PL PUPSL Sim
Salomão Cruz PFL PFUPST Sim

Total Roraima : 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Fátima Pelaes PSOB Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Jurandil Juarez PMOB Sim
Sérgio Barcellos PFL PFLlPST Sim

Total Amapá: 7

PARA
Anivaldo Vale PSOB Sim
Babá PT Sim
Oeusdeth Pantoja PFL PFLlPST Sim
Elcione Barbalho PMOB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT POT/PPS Sim
Haroldo Bezerra PSOB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSOB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PLlPSL Sim
Reníldo Leal PTB Sim
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCOOB Sim
Vic Pires Franco PFL PFLlPST Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 15

AMAZONAS
Átila Lins PFL PFLlPST Sim

OI'. Gomes PFL PFLlPST Sim
Euler Ribeiro PFL PFUPST Sim

Francisco Garcia PFL PFLlPST Sim

LuiL Fernando PPB Sim

Pauderney Avelino PFL PFUPST Sim

Silas Camara PTB Sim

Vanessa Grazzio!in PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS POT/PPS Sim

Confúcio Moura PMDB Sim

Eurlpedes Miranda por PDT/PPS Sim

Expedito Júnior PSOB Sim
Marinha Raupp PM08 Sim

Nilton Capixaba PTB Sim

Oscar Andrade PL PUPSL Sim

Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PSOB Sim
Jo:lo Tota PPB Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSOB Sim
Zila Bezerra PTB Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Antõnio Jorge PTB Sim
Dolores Nunes PMOB Sim
Edmundo Galdino PSOB Sim
Igor Avelino PMOB Sim
KáliaAbreu PFL PFUPST Sim
Osvaldo Reis PMOB Sim
Paulo Mouri:io PSOB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Cesar Bandeira PFl PFLlPST Sim
Costa Ferreira PFl PFUPST Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFl PFLlPST Sim
Gastào Vieira PMDB Sim
Joao Castelo PSDB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB Sim
Neiva Moreira POT POT/PPS Sim
Nice LaMa PFL PFLlPST Sim
Paulo Marinho PFL PFLlPST Sim
Pedro Fernandes PFL PFUPST Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 14

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus Pl PUPSL Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim
Amon Bezerra PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCOOB Sim
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL PFlIPST Sim
Nelson Olqch PSOB Sim
Pimentel Gomes PPS POT/PPS Sim
Pinheiro Landim PMOB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Roberto Pessoa PFL PFUPST Sim
Rommel Feij6 PSDB Sim
Sér~io Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 20

PIAul
Átila Ura PSDB Sim
B.Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL PFUPST Sim
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Partido Bloco Voto
PIAul
Heráclilo Forles PFL PFLlPST Sim

Joao Henrique PMDB Sim

Marcelo Castro PMDB Sim

Mussa Damas PFL PFLlPST Sim

Paes Landim PFL PFUPST Sim

Themlslocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 1D

RIO GRANDE DO NORTE
Carlos Alberto Rosado PFL PFLlPST Sim

Henrique Eduardo Alves PMDB Sim

Iberê Ferreira PTS Sim

Laíre Rosado PMDB Sim

Lavoisier Maia PFL PFUPST Sim

Múcio Sá PT8 Sim

Ney Lopes PFL PFUPST Sim

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAIBA
Adauto Pereira PFL PFUPST Sim

Armando Abllio PSDB Sim

Avenzoar Arruda PT Sim

Domiciano Cabral PSDS Sim

Efraim Morais PFL PFLlPST Sim

Enivaldo Ribeiro PP8 Sim

Inaldo Leilão PSDB Sim

Marcondes Gadelha PFL Pt-upsr Sim

Ricardo RiQue PSDB Sim

Wilson Braga PFL PFUPST Sim

Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Annando Monteiro PMD8 Sim

Clemenlino Coelho PPS PDT/PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCD08 Sim

Eduardo Campos PSB PS8/PCDOB Sim

Fernando Ferro PT Sim

Gonzaga Patriota PSS PSB/PCDOB Sim

Inocêncio Oliveira PFL PFLlPST Sim

Jo~oColaço PSDB Sim

Joaquim Francisco PFL PFLlPST Sim

Joel De Hollanda PFL PFUPST Sim

José Chaves PMDB Sim

José Múcio Monteiro PSDB Sim

Luciano Bivar PSL PUPSL Sim

Maurilio Ferreira Lima PMDB Sim

Osvaldo Coelho PFL PFUPST Sim

Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro Eugênio PT Sim

Ricardo Fiuza PPB Abstençao

Wolney Queiroz PDT PDT/PPS Sim

Total Pernambuco: 19
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Partido Bloco Voto
ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Divaldo Suruagy PST PFUPST Sim

Givaldo Carimba0 PSB PSB/PCDOB Sim

Helenildo Ribeiro PSDB Sim

José Thomaz Nonô PFL PFLlPST Sim

Luiz Dantas PTB Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim

Cleonâncio Fonseca PPB Sim

Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim

Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Sim

SérÇJio Reis PTB Sim

Tania Soares PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Ariston Andrade PFL PFLlPST Sim

Benito Gama PMDB Sim

Claudio Cajado PFL PFLlPST Sim

Coriolano Sales PMDB Sim

Francistônio Pinto PFL PFLlPST Sim

Geddel Vieira lima PMDB Sim

Gerson Gabrielli PFL PFLlPSr Sim

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim

Jaime Fernandes PFL PFLlPST Sim

Jairo Carneiro PFL PFLlPST Sim

Jaques Wagner PT Sim

João Almeida PSDB Sim

João Carlos Bacelar PFL PFUPST Sim
João Leão PPB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
Jorge Khoury PFL PFLlPST Sim
José Carlos Aleluia PFL PFLlPST Sim
José Lourenço PMDB Sim
José Rocha PFL PFlIPST Sim
Jutahy Junior PSDB Sim

leur lamanto PMDB Sim
Luiz Moreira PFl PFUPST Sim
Mário Negromonte PPB Sim
Milton Barbosa PFl PFUPST Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL PFUPST Sim
Paulo Magalhães PFL PFUPST Sim
Pedro Irujo PFL PFUPST Sim
Reginaldo Germano PFL PFUPST Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFl PFUPST Sim
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Partido Bloco Voto
EspíRITO SANTO
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL PFUPST Sim
Max Mauro PTe Sim
Ricardo Ferraco PPS POT/PPS Sim
Rita Camala PMOB Sim

Total Espirito Santo; 7

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PSB PSB/PCDOB Sim
Aldir Cabral PFL PFUPST Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB Sim
Arolde de Oliveira PFL PFL/PST Sim
Bispo Rodrigues PL PLlPSL Sim
Candinho Mattos PSOB Sim
Carlos Nader PFL PFLlPST Sim
Carlos Santana PT Sim
Oino Femandes PPB Sim
Oro Helena PSOB Sim
Eber Silva PST PFUPST Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PFL PFlIPST Sim
llamar Serpa PSOB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim
João Mendes PFL PFUPST Sim
João Sampaio POT POTlPPS Sim
Jorge Biliar PT Sim
Jorge Wilson PMOB Sim
Laura Carneiro PFL PFUPST Sim
Luiz Ribeiro PSOB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PSB PSB/PCDOB Sim
Miro Teixeira POT POT/PPS Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Paulo de Almeida PFL PFlIPST Sim
Paulo Feijó PSOB Sim
Paulo Lessa PPB Sim
Reinaldo Gripp PL PUPSL Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL PFUPST Sim
Ronaldo Santos PSOB Sim
Rubem Medina PFL PFlIPST Sim
Simêo Sessim PPB Sim
Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Vivaldo Barbosa POT POT/PPS Sim
Wanderley Martins PSB PSBIPCDOB Sim

Total Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo pedoB PSB/PCDOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
André Banassi PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Arnaldo Madeira PSDB Sim
AryKara PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Chico Sardelli PFL PFUPST Sim
Clovis Volpi PV Sim
Corauci Sobrinho PFL PFUPST Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PLlPSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio PDT POT/PPS Sim
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim
Fernando Zuppo PSDC Sim
Gilberto Kassab PFL PFUPST Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Eduardo Dado PDT PDT/PPS Sim
João Herrmann Neto PPS POT/PPS Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José Aníbal PSDB Sim
José de Abreu PTN Sim
José Dirceu PT Sim
José Genoíno PT Sim
José Indio PMDB Sim
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Kincas Mattos PSB PSB/PCDOB Sim
Lamartine Posella PMDB Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Marcos Cintra PFL PFUPST Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Michel Tem er PMDB Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL PFUPST Sim
Nela Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL PFUPST Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Robson Tuma PFl PFUPST Sim
Rubens Furlan PPS POT/PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSOB Sim
Sampaio Oória PSDB Sim
Silvio Torres PSOB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Wagner Rossi PMDB Sim
WaQner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 67

MATO GROSSO
Celcila Pinheiro PFL PFUPST Sim
Lino Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Pedro Henry PPB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Wilson Santos PSDB Sim

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAl.
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMD8 Sim
Osório Adriano PFL PFlIPST Sim
Paulo Octávio PFl PFLlPST Sim
Pedro Celso PT Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB Sim
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Jovair Arantes PSOS Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim
Luiz Bittencourt PM08 Sim
Pedro Canedo PSDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Ronaldo Caiado PFl PFUPST Sim
Vilmar Rocha PFL PFLlPST Sim
Zé Gomes da Rocha PMDB Sim

Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz PMD8 Sim
João Grandão PT Sim



62546 Quinta-Icira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2001

Partido Bloco Voto
MATO GROSSO DO SUL
Manoel Vitória PT Sim
Marçal Filho PMDB Sim
Pedro Pedrossian PPB Sim
Waldemir Moka PMOB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL PFUPST Sim
Affonso Camargo PSDB Sim
Airton Roveda PTB Sim
Alex Canziani PSDB Sim
Bas [ljo Villani PSDB Sim
Chico da Princesa PSDB Sim
Oilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
FlávioArns PT Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
lvanio Guerra PFL PFUPST Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luciano Pizzatlo PFL PFLlPST Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Sim
Márcio Matos PTB Sim
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletlo t:'MOB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odilio Balbinotti PSDB Sim
Oliveira Filho PL PLlPSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Padre Roque PT Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim
Santos Filho PFL PFLfPST Sim
Werner Wanderer PFL PFLlPST Sim

Total Paraná: 30

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL PFUPST Sim
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMDB Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Fernando Coruja POT PDT/PPS Sim
Gervásio Silva PFL PFUPST Sim
João Matos PMOB Sim
João Pizzolattí PPB Sim
Luci Choinackí PT Sim
Paulo Gouvêa PFL PFLlPST Sim
Pedro Biltencourt PFL PFLlPST Sim
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Partido Bloco Voto

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim
Airton Dipp PDT PDT/PPS Sim
Alceu Collares POT POT/PPS Sim
Ana Corso PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Clovis IIgenfritz PT Sim
Darcisio Perondi PMDB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Enio Bacci PDT POT/PPS Sim
Esther Grossí PT Sim
Ezidío Pinheiro PSB PSB/PCDOB Sim
Fetter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Germano Rigotto PMDB Sim
Henrique Fontana PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim
Nelson Marchezan PSOB Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osmar Terra PMDB Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos PDT PDT/PPS Sim
felmo Kirst PPB Sim

Total Rio Grande do Sul: 26
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção destaque de bancada, nos termos do art. 161, in
ciso I, § 2°, com o seguinte teor:

Requeremos destaque para votação
em separado para supressão da expressão
abaixo constante do caput do art. 53 da
Proposta de Emenda à Constituição n°
610-8, de 1998: "Art. 53. (. ..) proferidos no
exercício do mandato ou em função dele. "

Portanto, o destaque é para supressão da ex
pressão: "proferidos no exercício do mandato ou em
função dele".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Houve um
entendimento dos Srs. Líderes na direção desta pro
posta.

Estão inscritos para encaminhar favoravelmente
os Deputados Professor Luizinho e José Antonio
Almeida. Consulto S. Exas. se mantêm o encaminha
mento.

Tem a palavra o Deputado Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, abro mão do en
caminhamento de bancada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa
lavra o Deputado José Antonio Almeida, que inclusive
teve"grande participação na elaboração do texto.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (BlocoIPSBMA.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, serei breve, mas
não posso deixar de registrar a importância dessa vota
ção, pela qual retiramos a imunidade processual e, ao
mesmo tempo, demos amplnude maior à imunidade ma
terial. Incluímos a expressão "civilmente", que não havia
no texto, e queremos que seja o mais ampla possível. Não
é por outra razão que, embora com as resistências mani
festadas no plenário, a proposta do Deputado José Ro
berto Batochio no sentido de explicnar melhor o texto en
controu a acenação de todos os Líderes.

No momento em que se retira do texto a expres
são "proferidos em razão do mandato ou em função
dele", estáse dando maior amplitude à imunidade ma
terial em opiniões, palavras e votos, que não serão
consideradas crimes. Daí porque é importante que se
aprove esse destaque.

Quero apenas ressaltar que seria solução mais
avançada, de acordo com a preocupação do Deputa
do Haroldo Lima, se tivéssemos condições regimen
tais de incluir no texto a expressão "atos", sugerida
por S. Exa. Isso, entretanto, não foi possível.

De maneira que, com essas breves considera
ções, encaminho no sentido da aprovação do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a
palavra ao Deputado Gerson Peres, como autor do re
querimento.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA) - Sr. Presiden
te, quero apenas registrar que a retirada dessa expressão
não se deu pura e simplesmente por um diletantismo - va
mos deixar a coisa genérica -, mas porque a reforma a
que V. Exa. procedeu foi bem profunda, ampla. Ela elimi
nou aquele ranço que tirava o prestígio do Parlamento pe
rante a opinião pública, a imunidade processual, e modifi
cou até a processualística - ou seja, agora tem-se que
sustar o processo no Supremo Tribunal Federal.

Quero também lembrar que do estudo que o De
putado Ibrahim Abi-Ackel fez constam sugestões que
dei em reunião presidida por V. Exa., em sua residên
cia, como, por exemplo, a eliminação da imunidade de
todos os cidadãos que respondam por crimes fora do
âmbito do mandato, que depois se elegem e continu
am sendo processados, uma idéia também de V.Exa.
Enfim, extinguimos todos esses procedimentos que
realmente confundiam imunidade com impunidade.

Só me resta uma dúvida: se a sustação, pelo
Parlamento, dos processos junto ao Supremo Tribu
nal Federal não vai levar a opinião pública a confundir
imunidade com impunidade, em determinadas situa
ções. Mas se não há outro remédio a não ser esse
mesmo, faça-se a experiência, mesmo com a dúvida
quanto a sua constitucionalidade.

Quero agradecer a V.Exa., Sr. Presidente; quero
agradecer a todos, até ao Deputado José Genoíno pela
lucidez quando disse que não fazemos coisas perfeitas.
Aqui, ninguém é perfeito. Quero agradecer aos Líderes
de todos os partidos, em especial ao do meu, que nun
ca me deixou sozinho. Dessa forma, é uma contribuição
também do meu partido à reforma que V. Exa. empreen
deu. Por isso, vamos votar. Estamos votando bem. Não
se trata de uma reforma perfeita. O tempo vai modifi
cá-Ia de novo, mas no momento é o que se pode fazer
para angariar maior prestígio e respeito ao Congresso
Nacional e à Câmara, que V. Exa. tão bem preside.

Muito obrigado.
O voto do PPB é "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço
a V. Exa. não as deferências que faz ao Presidente,
mas pelo trabalho que desempenhou e a sua contri
buição para este projeto. Agradeço particularmente a
seu Líder, pois, além de V. Exa., nunca abandona este
Presidente, também.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção a expressão destacada. Como votam os Srs.
Líderes?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminha
mos o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vota "sim"
o Bloco Parlamentar PUPSL.

O SR. BISPO RODRIGUES - Não, Sr. Presiden
te, é supressivo. Voto "não".



Deputado Alberto Goldman;
Deputado Antônio Kandir;
Deputado Chico Sardelli;
Deputado Cláudio Cajado;
Deputado Edmar Moreira;
Dr. Evandro Uns e Silva;
Deputado Itamar Serpa;
Deputado José de Abreu;
Dr. Marcelo Cerqueira;
Deputada Maria Lúcia;
Deputado Roberto Argenta;
Dr. Walter da Costa Porto;
Df'l Zilda Arns.

O mandato dos eleitos pela Câmara dos Depu
tados é de três anos. Os escrutinadores serão indica
dos no momento adequado.

Está iniciada a votação
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero escla
recer que a votação que estamos realizando é muito
importante para a história da Câmara dos Deputados.
Estamos estabelecendo a medida exata da amplitude
do direito de opinião, palavra e voto e, ao mesmo tem
po, a separação do crime comum.

Para os colegas que estão preocupados com al
gumas opiniões relacionadas com discriminação con
tra, a mulher, contra os negros ou contra os homosse
xuais, quero explicar que existe, foi mantida, a possibi
lidade da quebra do decoro parlamentar. Nós não esta
mos atingindo, com a imunidade parlamentar, o deco
ro. O decoro parlamentar que pode produzir a perda de
mandato, independentemente de questão civil ou pe
nai, não será atingido com a imunidade parlamentar.
Ela pode proteger a Câmara dos Deputados diante de
palavras, de atitudes, de gestos que prejudiquem a
imagem do Parlamentar e da própria Câmara.

Portanto, estamos mantendo o dispositivo da imu
nidade civil e penal, separada do crime comum. Ao
mesmo tempo, está resguardada, tanto na Constituição
Federal como no Regimento da Casa, a figura legal da
quebra de decoro parlamentar com perda de mandato.
Nesse caso, o Deputado que perde o mandato deixa de
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O .SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Exata- para o registro de seu nome e o depósito do envelope
mente, para suprimir a expressão vota-se "não". V. na urna. Os Srs. Deputados encontrarão nas cabines
Exa. está correto. Para manter o texto vota-se "sim"; o material necessário à votação.
para atender ao destaque, portanto, para suprimir a Concorrem os seguintes candidatos, por ordem
expressão, vota-se "não", como o PL acabou de votar. alfabética:

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Blo
co/PDT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Bloco Parlamentar PDT/PPS está encaminhan
do o voto "não", para manter a amplitude da proteção
da liberdade de expressão da palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba
lhista Brasileiro vota "não".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota "não".

O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não", pela su
pressão.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSDB entende toda e qualquer palavra adicional
que permita interpretações subjetivas atrapalha, não
contribui para dirimir as questões. Votamos "não",
pela supressão do texto.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PFUPST vota "não", para a retirada da
expressão desde que ela enfraquece o instrumento
da imunidade parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema
eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Conforme

estava previsto regimentalmente, hoje haverá Eleição
para membros do Conselho da República, nos termos
do inciso VII do Artigo 89 da Const~uição Federal.

Repetindo o que já ocorreu em outra ocasião, a
Presidência autorizará que seja aberto o processo
paralelo de votação enquanto seguimos a pauta da
Ordem do Dia.

A eleição, conforme dispõe o art. 225 do Regi
mento Interno, combinado com os arts. 7° e 8°, incisos
I a IV, far-se-á por escrutínio secreto, O Deputado, ao
votar, assinalará dois nomes, colocando a cédula em
envelope e, em seguida, dirigir-se-á à mesa receptora



o Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Marçal Filho, § 2° do art. 18 do Regi
mento Interno.

o SR. ASDRUBAL BENTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
Exa. a palavra.
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ser protegido pela imunidade parlamentar, podendo ser O SR. ASDRUBAL BENTES (PMD8 - PA. Pela
processado de maneira comum, como qualquer cida- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
dão, sem o foro especial do Supremo Tribunal Federal. como de costume, na votação anterior, acompanhei a
Isso é apenas para balizarmos que a utilização de qua- orientação do partido.
isquer palavras não é ampla, geral e irrestrtla. Há limita- O SR. ELlSEU RESENDE (Bloco/PFL - MG.
ções em relação à quebra do decoro parlamentar. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

O SR. MARCOS LIMA - Sr. Presidente, peço a na votação anterior, votei de acordo com a indicação
palavra pela ordem. do partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem.
Exa. a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação

O SR. MARCOS LIMA (PMD8 - MG. Pela or- anterior, votei com a orientação do partido.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo- O SR. MARCOS ROLlM - Sr. Presidente, peço
tação anterior meu voto foi "sim". a palavra pela ordem.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO- Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
te, peço a palavra pela ordem. Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. O SR. MARCOS ROLlM (PT - RS. Pela ordem.
Exa. a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em relação

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - ao destaque que estamos votando, acredito que não
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- tenha sido rigorosamente compreendido pela Câma-
dente, ouvi com atenção pronunciamentos de dois ra dos Deputados até o presente momento. Se apro-
Deputados respeitados não só pelo Plenário como varmos a retirada da expressão "no exercício do man-
por toda a sociedade brasileira por seu profundo co- dato ou em função dele" estará retornando pela jane-
nhecimento jurídico. Ia dos fundos a imunidade parlamentar em caso de

Os Deputados José Roberto Batochio e Ibrahim prática de crime comum, especialmente de crimes
Abi-Ackel defenderam o mérito da matéria de forma que envolvam discriminação.
semelhante; ouvi também os Deputados Nelson Pel- O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Nobre De-
legrino e o Haroldo Lima, ambos defendendo a cha- putado Marcos Rolim, por gentileza, se V.Exa. me
mada quebra da imunidade, com posições diferentes. permitir, gostaria de chamar a atenção dos nobres
Gostaria de exprimir minha opinião. Srs. Parlamentares que temos mais votações nomi-

Quero falar, neste momento, da importância do nais, inclusive em relação a esta matéria. Existem De-
que expôs o Deputado Haroldo Lima. Temos de en- putados que se estão ausentando do plenário, acredi-
contrar um mecanismo para discutir novamente esta tando que em razão da votação do Conselho da Re-
matéria e, principalmente, colocar em debate o enca- pública não haverá mais votação. Esta Presidência in-
minhamento feito por S. Exa.. Não temos de temer a forma que haverá mais votações nominais. Portanto,
imprensa, até porque ela própria se abre a este deba- Srs. Deputados, permaneçam em plenário, por favor.
te. O encaminhamento do Deputado Haroldo Lima, Nobre Deputado Marcos Rolim, a palavra conti-
não tenho dúvidas, é a melhor posição que a demo- nua assegurada a V. Exa.
cracia impõe na atualidade. O SR. MARCOS ROLlM - Sr. Presidente, o no-

Registro, em meu nome pessoal, minha solidari- bre Deputado José Genoíno assinalou que no caso
edade e apoio ao encaminhamento feito pelo Deputa- da prática do crime de racismo esta Casa poderia
do Haroldo Lima. cassar o mandato de um Parlamentar, que poderia,

então, ser processado. Pergunto: que redação é essa,
Sr. Presidente, que impede seja processado o Parla
mentar que tenha cometido crime de racismo? Se
aprovada essa exclusão estaremos, na verdade, alte
rando o instituto da imunidade parlamentar, que não é
uma prerrogativa de Deputados ou de Senadores. Ela
é prerrogativa dos eleitores que escolheram repre
sentantes para representá-los sem quaisquer cons
trangimentos. Se admitirmos que qualquer palavra ou
qualquer opinião proferida, mesmo que nada tenha a
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ver com o mandato, seja protegida pelo instituto da Estamos investigando a fundo o embasamento legal
imunidade, estamos, na verdade, reintroduzindo um que a mantém presa.
privilégio. E a Casa terá de enfrentar a evidente des- Sr. Presidente, a comitiva formada por Deputa-
moralização diante da primeira denúncia de crime de dos da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão
racismo contra algum Parlamentar. de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores

Sr. Presidente, esta é a minha opinião, divergen- fez encaminhamento de solicitação de criação de CPI
te da orientação da bancada. para investigar todo o sistema carcerário. Precisamos

O SR. ADÃO PREITO _ Sr. Presidente, peço a sab~r qua~tas mais glórias trevis estão sendo vítimas

I I d de vlolencla, de estupro, sob tutela do Estado.pa avra pe a or em.
. Não queremos que Glória Trevi seja extraditada

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. agora que entramos em cena para apurar os fatos.
Exa. a palavra. Queremos apurar essa falaciosa história de insemi-

O SR. ADÃO PRETIO (PT - RS. Pela ordem. nação artificial. Não acreditamos nisso! Vamos des-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, prezados cobrir quem a estuprou. O crime aconteceu no Brasil;
colegas, quero aproveitar o momento para fazer uma portanto, ela não pode ser extraditada. Este País tem
denúncia. Eu e o Deputado Babá chegamos há pouco de apurar tão grave fato. A bancada feminina está pre-
da cidade de Formosa, Goiás. onde acompanhamos ocupada com a gestação e a integridade física dela e
o despejo de agricultores sem terra, realizado, de for- de seu filho. À Glória deve ser concedida prisão domi-
ma arbitrária, ontem à noite. A lei não permite que ciliar. Apesar de ser uma apenada, merece os neces-
despejos sejam feitos durante a noite. sários cuidados para não perder a criança.

Além de terem sido desalojados, os agricultores No México, vinte dias antes de dar à luz, as
foram espancados. Os homens foram postos em um mães são internadas em hospitais. Infelizmente, nos-
salão de esportes e as mulheres e crianças em outro, sa lei não prevê isso. Estamos lutando pelos seus di-
enquanto o líder foi para a cadeia. Chegamos à For- reitos de mulher, mesmo sendo uma apenada. Ela, na
mosa por volta das 11 horas e 30 minutos. Mulheres nossa opinião, está ilegalmente presa na Papuda.
com crianças desde 2 ou 3 meses estiveram no local O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Esta Pre-
de 1 hora da madrugada até 8 horas da manhã sem sidência quer reiterar màis uma vez o apelo para que
água. Não havia água! As crianças gritavam de sede. os Srs. Parlamentares permaneçam em plenário, que
Tanto os homens confinados no salão de esportes logo em seguida teremos votações nominais.
quanto os presos apresentavam várias lesões. Ti- O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
nham, inclusive, costelas fraturadas. Foi uma das ma- peço a palavra pela ordem.
iores violências já vistas contra trabalhadores! O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) _ Tem

Com muita negociação, conseguimos libertar V.Exa. a palavra.
aqueles co~panheiros. O juiz da comarca ~x~giU o paga- O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Pela
mento de fiança d.,?S 9ue est~va":l no presldlO. Respon- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
demos que eles nao tinham dinheiro e a resposta fOI que votação anterior votei com o meu partido o Bloco Par-
o delegado já havia conferido as carteiras dos presos e lamentar PSB/PCdoB. '
que eles possuíam dinheiro suficiente para pagá-Ia. Registro que está nesta Casa o Dr. Carlos Pina,

A SRA. ANA CORSO - Sr. Presidente, peço a Presidente da Associação dos Membros dos Tribuna-
palavra pela ordem. is de Contas do Brasil- ATRICON. Ele é Conselheiro

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e está vi-
Exa. a palavra. sitando os Parlamentares na Câmara dos Deputados.

A SRA. ANA CORSO (PT - RS. Pela ordem. O SR. ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Sras. peço a palavra pela ordem.
Deputados, a minha colega Maria Elvira já se referiu à O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
nossa visita à Penitenciária da Papuda. Fomos visitar Exa. a palavra.
Glória Trevi. O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ.

Queremos fazer um apelo, sim, para que o Mi- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nistro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, para que votei de acordo com o partido na votação anterior.
conceda refúgio a essa apenada, que há dois anos se O SR. GIVAlDO CARIMBÃO - Sr. Presidente,
encontra arbitrariamente sob tutela em nosso País. peço a palavra pela ordem.



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

Consulto se algum Sr. Parlamentar ainda não
votou.

Lembro que a votação para Membros do Conselho
da República está sendo realizada na mesa da direção.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDl - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro
lugar, gostaria de encaminhar à Mesa proposta de
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O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Portanto, ao propor esse projeto de lei, estamos
Exa. a palavra. dando nossa contribuição para instituir e conceituar

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL. as empresas de autogestão, que poderão se habilitar
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, e contrair financiamentos para aumentar os negócios
Sras. e Srs. Deputados, enfim esta Casa consegue e gerar mais emprego e desenvolvimento para o País.
dar bom exemplo para o País, aprovando o projeto Muito obrigado.
que trata da imunidade parlamentar. O SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço a

Ressalto a postura e a posição do nosso Presi- palavra pela ordem.
dente Aécio Nevesque quando candidato à Presidên- O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
cia desta Casa, em debate na Liderança do Partido, Exa. a palavra.
assumiu alguns compromissos com o PSB. S. Exa. O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Pela or-
tem pautado suas posições para resgatar esses com- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na últi-
promissos, um dos quais era o de a companheira Lui- ma votação, votei conforme a orientação do partido.
za Erundina assumir a Comissão. A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,

O Brasil hoje dá um salto de qualidade, aprovan- peço a palavra pela ordem.
do a restrição da imunidade parlamentar. Não era jus- O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
to que tivéssemos impunidade parlamentar em nome Exa. a palavra.
da imunidade parlamentar. Claro que queríamos A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP
avançar, como o companheiro Haroldo Lima tinha Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden-
proposto. De alguma forma, tivemos um avanço muito te, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar a realiza-
grande nessa matéria. ção, no Espaço Cultural desta Casa, de seminário so-

Sr. Presidente, deixo aqui registrada a nossa po- bre democracia e soberania popular, uma iniciativa da
sição. Comissão de Legislação Participativa.

O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente, Hoje e amanhã, especialistas sobre o tema es-
peço a palavra pela ordem. tarão debatendo aspectos de profunda importância

O SA. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. sobre o objeto dessa Comissão, que é um mecanis-
Exa. a palavra. mo de participação direta da sociedade civil junto à

O SA. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC. Câmara dos Deputados.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Convido os nobres colegas a comparecerem ao
na votação anterior votei conforme orientação do meu Espaço Cultural, às 9h, para assistir ao seminário. À
partido. Votei "sim". ocasião vamos debater com outros especialistas te-

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Está re- mas importantes referentes à democracia, à cidada-
gistrado. nia e à participação popular.

O SR. ORLANDO DESCONSI - Sr. Presidente, Era o que tinha a dizer.

peço a palavra pela ordem. O Sr. Marçal Filho, § 2° do an. 18 do
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-

Exa. a palavra. dência, que é ocupada pelo Sr. Aécio Ne-
O SR. ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or- ves, Presidente.

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, cidadãs e cidadãos brasileiros, gostaria
de registrar que protocolei nesta tarde projeto de lei de
minha autoria, em conjunto com os Deputados Fernando
Gabeira, João Grandão e outros quinze Deputados do
Partido dos Trabalhadores, que institui e conceitua as
empresas de autogestão no Brasil.

O setor vem crescendo. Há hoje 30 mil trabalhado
res operando diretamente essas empresas e 120 mil tra
balhando indiretamente. Esses trabalhadores, proveni
entes principalmente de empresas que faliram, organi
zam-se e passam a gerir o controle das empresas. Não
existe uma legislação correta que conceitue o setor.
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Sim:
Não:
Abstenção:
Total:

É Suprimida a

emenda à Constituição que acrescenta ao art. 144 da
Constituição Federal a destinação de 5% da receita re
sultante de impostos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios ao custeio de ações de com
bate à criminal idade e à delinqüência em todo o País.

Sabe VExa. que o orçamento é fundamental no
combate à criminalidade e à delinqüência nas princi
pais metrópoles brasileiras.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar V
Exa. pela aprovação de um dos capítulos mais impor
tantes do pacote ético. Refiro-me à restrição da imuni
dade parlamentar. Este ainda não é o ponto final na
busca da complementação do pacote ético que a so
ciedade brasileira deseja. Para o povo, é mais ético o
ressarcimento do dinheiro público desviado do País.

Sugiro a V. Exa. fazermos um estudo, a ser apre
sentado à Casa, para se criar uma lei que possa facilitar
o repatriamento do dinheiro público desviado do Brasil.

Essa é a forma de cumprirmos mais uma etapa
em busca do tratamento ético que o País está a exigir.

Muito obrigado.
O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de registrar a home
nagem póstuma prestada pelo Presidente desta
Casa ao ex-Governador Mário Covas, ocorrida hoje
no saguão do Anexo 11.

Minha geração espelhou-se muito nessa figura
humana. S.Exa. era enérgico, sim, mas cordial sem
pre, e ensinou a cada um de nós a importância da de
mocracia, em especial neste Parlamento, onde convi
vemos e aprendemos, mesmo na construção do
PSDB, naqueles momentos bonitos que tivemos com
sentimento ético profundo e visão humanista do pro
cesso político.

Deixo registradas minhas homenagens à família
de Mário Covas, cuja figura representou muito para nós.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência agradece a V. Exa. a manifestação, que dá co
nhecimento aos Parlamentares da bela homenagem
a Mário Covas, feita pelo Plenário, já que é fruto de
projeto de resolução aprovado por esta Casa, com o
apoio de V Exa., a quem agradeço, em nome da
Mesa Diretora.

O SR. RUBENS BUENO - E da Deputada Zula
iê Cobra, que se empenhou muito para que isso acon
tecesse.

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É verdade.
A SRA. L1DIA QUINAN - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V

Exa. a palavra.

A SRA. L1DIA QUINAN (PSDB - GO. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei com o partido.

O SR. MAURO LOPES (PMDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei "sim", com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

Os Srs. Parlamentares terão oportunidade de
manifestar-se posteriormente. Se a Presidência per
mitir manifestações neste momento, terá dificuldade
de avançar.

Quero dizer aos meus ilustres colegas Parla
mentares que, encerrada a votação deste projeto, em
seguida estarão em pauta outras matérias. Encerrada
a vota~ão, iniciaremos a discussão para votar projeto
que cria a Taxa de Iluminação Pública. Em seguida,
passaremos ao que permite a participação de capital
estrangeiro nas empresas de comunicação. E há ain
da projetos que permitem o pagamento dos professo
res e dos funcionários públicos.

A intenção, se houver quorum, obviamente, éque
todas as votações ocorram ainda hoje. Por isso é funda
mentai que haja colaboração do Plenário. Aquelas que
não puderem ocorrer hoje deverão ocorrer amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en
cerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vamos
compensar o tempo perdido, não por nossa culpa.
(Palmas.)

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V
Exa. a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o tempo não foi perdido, pois permitiu pelo menos ao
povo brasileiro tomar conhecimento das matérias que
estamos votando.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
vai anunciar o resultado da votação:

VOTARAM

07
396

01
404

Expressão Destacada.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Lista de Votantes
PorUF

Camara dos Deputados

Dezcmbro dc 200 I

Data: 05/1212001
Hora: 19:50

Número: fg~

Proposição: PEC N° 610/98· DVS - EXPRESSÃO
..PROFERIDOS EM FUNÇÃO
DELE" {ART. 53. CAPUT}

Inicio Votação: 05/1212001 19:28

Fim Votação: 05/1212001 19:50 Presidiram a Votação: Aécio Neves -17:03
Marçal Rlho ·19:32
Aécio Neves· 19:46

Resultado da Votacão
Sim 7
Não 396
Abstenção 1

Total da Votação 404

Art. 17 1

Total Quorum 405

RORAIMA
Airton Cascavel
A1ceste Almeida
Almir Sá
Luis Barbosa
Salomão Cruz

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Antonio Feijão
Or. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandi/ Juarez
Sérgio Barcellos

Total Amapá: 7

Orientação
PFUPST - Não
PSDB· Não
PMDB - Não
PT· Não
PPB - Não
PlB - Não
PDT/PPS • Não
PUPSl· Não
PSB/PCOOB - Não

Partido Bloco Voto

PPS POT/PPS Não
PL PUPSL Não
PPB Não
PFL PFUPST Não
PFL PFUPST Não

PSDB Não
PPB Não
PTB Não
PSB PSB/PCOOB Não
PSDB Não
PMDB Não
PFL PFUPST Não
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PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB Não
Deusdelh Pantoja PFL PFUPST Não
Elcione Barbalho PMDB Não
Gerson Peres PPB Não
Giovanni Queiroz POT PDT/PPS Não
Haroldo Bezerra PSOB Não
José Priante PMOB Não
Josué Bengtson PTB Não
Nicias Ribeiro PSDB Não
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL PLlPSL Não
Renildo Leal PTB Não
Socorro Gomes pedoB PSB/PCDOB Não
Vic Pires Franco PFL PFLlPST Não
Zenaldo Coutinho PSDB Não

Total Pará: 1S

AMAZONAS
Átila Lins PFL PFUPST Não
Euler Ribeiro PFL PFUPST Não
Francisco Garcia PFL PFUPST Não
Luiz Fernando PPB Não
Pauderney Avelino PFL PFUPST Não
Silas Câmara PTa Não
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Não

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS Nao
Confúcio Moura PMDB Não
Eurípedes Miranda POT POTlPPS Não
Expedito Júnior PSOB Não
Marinha Raupp PMOB Não
Sérgio Carvalho PSDB Não

Total Rondonia: 6

ACRE
IIdefonço Cordeiro PSDB Não
João Tota PPB Não
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
Sérgio Barros PSDB Não
Zila Bezerra PTB Não

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTS Não
Dolores Nunes PMDB Não
Edmundo Galdino PSDB Não
Igor Avelino PMDB Não
Kãtia Abreu PFL PFLlPST Não
Osvaldo Reis PMDS Nao
Paulo Mourão PSOB Não

Total Tocantins : 7
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MARANHÃO
Costa Ferreira PFL PFLlPST Não
Eliseu Moura PPB Não
Francisco Coelho PFL PFUPST Não
Gastão Vieira PMOB Não
João Castelo PSOB Não
José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB Não
Neiva Moreira POT POT/PPS Não
Pedro Fernandes PFL PFLlPST Não
Roberto Rocha PSOB Não
Sebastião Madeira PSOB Não

Total Maranhão: 10

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Não
Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Aníbal Gomes PMOB Não
Eunicío Oliveira PMOB Não
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCOOB Não
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSOB Não
Mauro Benevides PMOB Não
Moroni Torgan PFL PFUPST Não
Nelson Otoch PSOB Não
Pimentel Gomes PPS PDT/PPS Não
Raimundo Gomes de Matos PSOB Não
Rommel Feij6 PSDB Não
Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB Não
Vicente Arruda PSOB Não

Total Ceará: 16

PIAuí
Átila Lira PSOB Não
B.Sá PSOB Não
Ciro Nogueira PFL PFUPST Não
Heráclíto Fortes PFL PFUPST Não
Marcelo Castro PMOB Não
Paes Landim PFL PFUPST Abstenção
Themlstocles Sampaio PMDB Não
Wellington Dias PT Não

Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Carlos Alberto Rosado PFL PFUPST Não
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Iberê Ferreira PTS Não
Laíre Rosado PMDB Não
Lavoisier Maia PFL PFUPST Não
Ney Lopes PFL PFLlPST Não

Total Rio Grande do Norte: 6
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PARAiBA
Armando Abllio PSD8 Não
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PTB Não
Damião Feliciano PMDB Não
Domiciano Cabral PSOB Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
lnaldo Leitão PSDB Não
Wilson Braga PFL PFUPST Não

Total Paraíba: 8

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Não
Carlos Batata PSDB Não
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Femando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCOOB Não
Inocêncio Oliveira PFL PFLlPST Não
João Colaço PSDB Não
Joaquim Francisco PFL PFLlPST Não
Joel De Hollanda PFL PFLlPST Não
José Chaves PMDB Não
José Múcio Monteiro PSOB Não
Marcos de Jesus PL PUPSL Não
Maurílio Ferreira Lima PMOB Não
Osvaldo Coelho PFL PFLlPST Não
Pedro Corrêa PPB Não
Ricardo Fiuza PPB Não
Severino Cavalcanti PPB Não
Wolney Queiroz PDT POT/PPS Não

Total Pernambuco: 20

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Não
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Não
Helenildo Ribeiro PSDB Não
João Caldas PL PUPSL Não
José Thomaz Nonô PFL PFUPST Não
Luiz Dantas PTB Não
Olavo Calheiros PMDB Não
Regis Cavalcante PPS PDTlPPS Não

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PPB Não
Ivan Paixêo PPS PDT/PPS Nêo
Jorge Alberto PMDB Não
José Teres PSDB Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCOOB Não
Tênia Soares PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Sergipe: 7
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BAHIA
Ariston Andrade PFL PFUPST Não

Claudio Caiado PFL PFLlPST Não

Coriolano Sales PMDB Não

Francistônio Pinto PFL PFUPST Não

Gerson Gabrielli PFL PFUPST Não

Haroldo Lima PCdoS PSBfPCDOB Não

Jaime Fernandes PFL PFLJPST Não

Jairo Carneiro PFL PFLJPST Não

João Almeida PSDB Não

João Cartas Bacelar PFL PFUPST Nao

Joilo Leao PPB Não

Jorge Khoury PFL PFUPST Não

José Carlos Aleluia PFL PFLlPST Não

José Lourenço PMDB Não

Jutahy Junior PSDB Não

Luiz Alberto PT Não

Luiz Moreira PFL PFUPST Não

Mário Negromonte PP8 Não

Milton Barbosa PFL PFUPST Não

Nelson Pellegrino PT Não

Nilo Coelho PSDB Não

Paulo BraÇ1a PFL PFUPST Não

Paulo Magalhaes PFL PFUPST Não

Pedro Irujo PFL PFL/PST Não

Reginaldo Germano PFL PFL./PST Não

Saulo Pedrosa PSDB Não

Ursicino Queiroz PFL PFLlPST Não

Waldir Pires PT Não

Walter Pinheiro PT Não

Yvonillon Gonçalves PFL PFUPST Não

Total Bahia: 30

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSDB Art. 17

Antônio do Valle PMDB Não

Aracely de Paula PFL PFUPST Não

Cabo Júlio PST PFLlPST Não

Carlos Mosconi PSDB Não

Cleuber Carneiro PFL PFUPST Não

Custódio Mattos PSDB Não

Edmar Moreira PPB Não

Eduardo Barbosa PSOB Nao

Elias Murad PSDB Não

Eliseu Resende PFL PFLlPST Não

Fernando Diniz PMOB Não

Gilmar Machado PT Não

Hélio Cosia PMDB Nao

Herculano Anghinetti PPB Não

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

Jaime Martins PFL PFLfPST Não
João Magalhães PMOB Não
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João Magno PT Não
José Militão PTB Não
Lael Varella PFL PFLlPST Não
Lincoln Portela PSL PUPSL Nao
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos lima PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Maria Lúcia PMOB Não
Mário Assad Júnior PL PUPSL Não
Mário de Oliveira PST PFLlPST Não
Mauro Lopes PMOB Não
Narcio Rodrigues PSOB Não
Nilmário Miranda PT Não
Odelmo Leão PPB Não
Olimpio Pires POT POT/PPS N:io
Paulo Oell1ado PT Não
Philemon Rodrigues PL PUPSL Não
Romel Anizio PPB Não
Romeu Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PL PLlPSL Não
Saulo Coelho PSOB Não
Sílas Brasileiro PMOB Não
Virgílio Guimarães PT Nêo
Viitorio Medioli PSOB Não
Walfrido Mares Guia PTB Não

Total Minas Gerais: 43

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PSOB Não
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB Não
José Carlos Fonseca Jr. PFL PFUPST Não
Max Mauro PTB Não
Rita Camata PMOB Não
Rose de Freitas PSOB Não

Total Espírito Santo; 7

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PSB PSB/PCOOB Não
Aldir Cabral PFL PFUPST Não
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB Não
Alexandre Santos PSDB Ni!io
Arolde de Oliveira PFL PFUPST Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Não
Candinho Mattos PSOB Não
Carlos Santana PT Não
Dino Fernandes PPB Não
Dr. Heleno PSOB Não
EberSilva PST PFUPST Não
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PT Não
Fernando Gonçalves PTB Não
lédío Rosa PFL PFLlPST Não
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---
Partido Bloco Voto

RIO DE JANEIRO
Itamar Serpa PSOB Não
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali pedoB PSBrpCDOB Não
João Mendes PFL PFUPST Não
João Sampaio POT PDTrpPS Não
Jorge Biliar PT N30
Jorge Wilson PMDB Não
Laura Carneiro PFL PFUPST Não
Luiz Ribeiro PSDB Não
Luiz Sérgio PT Não
Márcio Fortes PSOB Não
Millon Temer PT Não
Miriam Reid PSB PSB/PCOOB Não
Miro Teixeira POT POT/PPS Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Não
Paulo de Almeida PFL PFUPST Não
Paulo Feijó PSOB Não
Paulo Lessa PPB Não
Reinaldo Gripp PL PUPSL Não
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL PFUPST Não
Rubem Medina PFL PFUPST Não
Simão Sessim PPB Não
Valdeci Paiva PSL PLlPSL Não
Vivaldo Barbosa POT PDT/PPS Nl!lo
Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB Não

Total Rio de Janeiro; ·11

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
Aloizio Mercadante PT Nào
André Benassi PSDB Não
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Não
Antonio Kandir PSDB Não
Arnaldo Faria de Sã PTB Sim
Arnaldo Madeira PSDB Não
Ary Kara PTB Não
Bispo Wanderval Pl PUPSL Não
Celso Russomanno PPB Não
Clovis Volpi PV Não
Corauci Sobrinho PFL PFUPST Não
De Velasco PSL PLlPSL Não
Dr. Hélio PDT POT/PPS Não
Duilio Pisaneschi PTB Nilo
Emerson Kapaz PPS POTfPPS Não
Fernando Zuppo PSDC Não
Gilberto Kassab PFL PFUPST Não
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelli PT Não
João Eduardo Dado POT POT/PPS Nilo
Jot:lo Herrmann Neto PPS PDT/PPS Nêo
Joilo Paulo PT Nao
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Partído Bloco Voto
SÃO PAULO
Jorge Tadeu Mudalen PMD6 Não
José de Abreu PTN Não
José Dirceu PT Não
José Genoino PT Não
José Indio PMD6 Não
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Não
Julio Semeghini PSD6 Sim
Kincas Mattos PSB PS6/PCDOB Sim
Lamartine Posella PMD8 Não
Luciano Zica PT Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Erundinél PSB PSBfPCDOB Não
Medeiros PL PUPSL Não
Milton Monti PMD8 Não
Moreira Ferreira PFL PFUPST Não
Nelo Rodolfo PMDB Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neulon Lima PFL PFUPST Não
Orlando Fanlazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSDB Não
Professor Luizinho PT N30
Ricardo Berzoini PT Não
Ricardo Izar PTS Nl:1o
Robson Tuma PFL PFUPST Não
Rubens Furlan PPS PDT/PPS Nao
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Silvio Torres PSDB Não
Teima de Souza PT Não
Vadão Gomes PPS Não
Valdemar Costa Neto PL PL/PSL Não
Wagner Rossi PMDB Não
Wagner Salustíano PPS Não
Xico Graziano PSDa Não

Total São Paulo: 58

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL PFUPST Não
Uno Rossi PSDB Não
Murilo Domingos PTS Não
Pedro Henry PPB Não
Ricarte de Freitas PSDB Não
Teté Bezerra PMD8 Não

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB Não
Geraldo Magela PT Não

Total Distrito Federal: 3

GoIÁs
Aldo Arantes PCdoS PSB/PCDOS Não
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Partido Bloco Voto

GolAs
Euler Morais PMOB Não

Geovan Freitas PMOB Não

Jovair Arantes PSOB Não

lidia Quinan PSDB Não

Lúcia Vânia PSOB Não

Luiz Bittencourt PMDB Não

Nair Xavier lobo PMOB Não

Pedro Canedo PSDB Não

Pedro Chaves PMOB Não

Vilmar Rocha PFL PFLlPST Sim

Total Goiás: 11

MATO GROSSO 00 SUL
Dr. Antonio Cruz PMOB Não

João Grandão PT Não

Manoel Vitória PT Não

Marçal Filho PMDB Não

Pedro Pedrossian PPB Não

Waldemir Moka PMOB Não

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANA
Abelardo lupion PFL PFLlPST Não

Affonso Camargo PSDB Não

Airton Roveda PTB Não

Alex Canziani PSDB Não

Basilio Villani PSDB Não

Chico da Princesa PSDB Não

Dilceu Sperafico PPB Não

Dr. Rosinha PT Não

FlávioAms PT Não

Gustavo Fruet PMOB Não

Iris Simões PTS Não

Ivania Guerra PFL PFLlPST Não

José Borba PMOB Não

José Carlos Martinez PTB Não

José Janene PPB Não

Luciano Pizzalto PFL PFUPST Não

Luiz Carlos Hauly PSOB Não

Márcio Matos PTB Não

Max Rosenmann PMOB Não

Moacir Micheletto PMOB Nao

Nelson Meurer PPB Não

Odllio Balbinolti PSDB Nao

Oliveira Filho PL PUPSL Não

Osmar Serraglio PMOB Nao

Padre Roque PT Não

Ricardo Barros PPB Nao

Rubens Bueno PPS PDT/PPS Não

Santos Filho PFL PFUPST Não

Wemer Wanderer PFL PFLlPST Não

Total Paraná: 29
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL PFUPST Não
Carlito Merss PT Não
Edinho Bez PMDB Não
Edison Andrino PMDB Não
Eni Voltolini PPB Não
Fernando Coruja por POT/PPS Nao
Gervésio Silva PFL PFUPST Não
João Pizzolatti PPB Não
Luci Choinacki PT Não
Paulo Gouvêa PFL PFLlPST Não
Serafim Venzon POT POT/PPS Não

Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Airton Oipp POT POT/PPS Não
Alceu Collares POT POT/PPS Não
Ana Corso PT Não
Augusto Nardes PPB Não
Clovis IIgenfritz PT Não
Darcísio Perondi PMDB Não
Edir Oliveira PTS Não
Enio Bacci POT POT/PPS Não
Esther Grossi PT Não
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCOOB Não
Felter Junior PPB Não
Fioravante PT Não
Henrique Fontana PT Não
Luis Carlos Heinze PPB Não
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Não
Nelson Marchezan PSDB Não
Orlando Oesconsi PT Não
Osmar Terra PMDB Não
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos POT POT/PPS Não
Telmo Kirst PPB Não

Total Rio Grande do Sul: 24
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O voto
"não" é pela supressão.

Vota "não" o autor do requerimento, Deputado
Inácio Arruda.

Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL

- MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co Parlamentar PUPSL vota conscientemente "sim",
para valorizar os partidos políticos e a democracia.

Repito: o Bloco Parlamentar PUPSL vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como

vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS? (Pausa.)
Como vota o PTB, Líder Roberto Jefferson?

(Pausa.)
Como vota o PPB?
O SA. DA. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim",
pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PDT?

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o § 3° repre
senta a possibilidade que tem esta Casa de sustar
qualquer processo que tramite no Supremo Tribunal

§ 3° Recebida a denúncia contra sena
dor ou deputado, por crime ocorrido após a
diplomação, o Supremo Tribunal Federal
dará ciência à Casa respectiva, que, por ini
ciativa de partido político ela representado e
pelo voto da maioria de seus membros, po
derá, até a decisão final, sustar o andamen
to da ação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou ouvir
os Líderes partidários.

Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PSDC? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a Como vota o PTN? (Pausa.)
mesa o seguinte requerimento: Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

Requeremos, nos termos do § 2° do O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
art. 161 do Regimento Interno, destaque Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho
para votação em separado do § 3° do art. a votação mostrando o significado da matéria.
53, constante do art. 1° da Redação para o Vejam só, Excelências: limitamos a imunidade
segundo turno da PEC nO 610/98. para o exercício do mandato dos Srs. Deputados e

Assinam: Inácio Arruda, Líder do Bloco Parla- ainda vamos ter, no caso, que nos intrometer nas
mentar PSB/PCdoB; Inocêncio Oliveira, Líder do Blo- ações do STF, quando quisermos sustar processo em
co Parlamentar PFUPST; Miro Teixeira, Bloco Parla- andamento. Caso haja injustiça com as Minorias des-
mentar PDT/PPS; Walter Pinheiro, Líder do PT e Ru- ta Casa, os partidos dos Srs. Deputados da Maioria
bens Bueno, Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS. terão de sustar o processo no STF. É algo parecido

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ O PCdoB com uma brincadeira, inaceitável, inadmissível!
vai manter o destaque? Primeiro, entramos nas atribuições do Supremo

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB _ CE. Tribunal Federal, porque o processo está em anda-
Sem revisão do orador.) _ Vamos manter, Sr. Presi- mento. Em seguida, o processo vem a esta Casa para
dente. que possamos sustá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ De qual- Imaginem Y.Exas. se o processo for objeto de
quer maneira, tem de ser votado. solicitação de um partido de cunho ideológico minori-

tário, não precisa ser o PCdoB. Já fomos vítimas e sa
Com a palavra o Deputado Professor Luizinho. bemos o que isso representa. Qualquer partido mino-
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem ritário da Casa terá de solicitar à Maioria, por favor,

revisão do orador.) - Sr. Presidente, só farei encami- que suste o processo no Supremo Tribunal Federal.
nhamento de bancada. Isto é um completo absurdo!

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para ori- Por isso, somos pela supressão do § 3°. Vota-
entação das bancadas. Interpelado reiteradas vezes mos "não".
durante o processo de encaminhamento das vota
ções, peço a V. Exas. que ajudem o Presidente a dar
celeridade ao processo. E o Presidente tem contribuí
do com os Parlamentares, permitindo que durante a
votação nominal, sem atraso do processo de votação,
os senhores possam se manifestar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o seguinte dispositivo destacado:

Art. 1° .
Art. 53 .



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PSOB?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSOB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSOB vota "sim", pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PFL?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PTB?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba
lhista Brasileiro encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PT, Líder Professor Luizinho?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou ser objetivo.
Não queremos proteger crime comum. O artigo diz
que crime nenhum deve ser protegido. Não há imuni
dade nem antes nem durante o mandato. Portanto,
abre-se o processo. Se se considerar não ser crime
comum, o partido irá recorrer, a Casa irá avaliar o re
curso e sustar ou não o processo. Portanto, é funda
mentai a manutenção do texto.

O PT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PMOB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMOB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse é o
fundamento maior do projeto. O PMDB quer mantê-lo
e vota "sim".
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Federal contra qualquer Deputado, quando entender O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
ser o caso político. PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

Houve ampla discussão sobre a constitucionali- Parlamentar PFUPST recomenda o voto "sim".
dade da colocação desse dispositivo. É possível a O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-
cada uma das Casas do Congresso Nacional sustar dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
processo em andamento no Supremo Tribunal Fede- seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ral. De repente, um processo encontra-se em tramita- ma eletrônico.
ção e chega mensagem do Congresso dizendo que Está iniciada a votação.
foi sustado. Há ampla discussão nesse sentido.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
Na Comissão que trabalhou esse projeto, repre- posto.

sentei o Bloco Parlamentar PDT/PPS, juntamente
com o Deputado Ricardo Ferraço. O SR. CARLOS NADER - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Trazendo

enorme contribuição ao texto, quero registrar aqui. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
O SR. FERNANDO CORUJA _ Ela entendeu Exa. a palavra.

importante manter tal dispositivo para que esta Casa O SR. CARLOS NADER (Bloco/PFL - RJ. Pela
possa controlar qualquer forma de perseguição políti- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sol;-
ca, se por acaso acontecer. cito reconsiderar a última votação. Votei "não", mas no

Portanto, o Bloco Parlamentar POT/PPS enca- painel saiu "sim".
minha o voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Será re-

gistrada nas atas da Casa a correção de voto de V.
Exa. Não vale no processo final de votação, mas, poli
ticamente, fica feito o registro.

O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na última votação,
votei com o partido.

O SR. RONALDO SANTOS (PSOB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota
ção, votei de acordo com a orientação do PSOB.

O SR. CARLOS DUNGA (PTB - PB. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na última votação,
votei com o partido.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a penúltima greve
dos petroleiros foi marcada por extrema tensão entre
os envolvidos: sindicalistas, Parlamentares e socie
dade brasileira.

Este ano, os petroleiros pararam as atividades
novamente, com responsabilidade e amadurecimen
to, e negociaram cláusula, no acordo coletivo de tra
balhO, segundo a qual nenhum grevista seria punido
ou advertido em razão do movimento.
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Durante a greve, o foco de tensão foi a Bacia de
Campos, onde se concentra a maior produção de pe
tróleo do País e onde acontecem os maiores aciden
tes. Estamos recebendo denúncias de que Diretores
da PETROBRAS naquela região estão ameaçando
ignorar a cláusula acordada e punir trabalhadores e
dirigentes sindicais.

Faço apelo ao Ministro de Minas e Energia, bem
como aos diretores da empresa, a fim de que cum
pram o acordo assinado. Não podemos correr o risco
de ver reiniciado o movimento grevista justamente na
Bacia de Campos. A irresponsabilidade de alguns di
retores não reflete a postura assumida pela Presidên
cia da PETROBRAS na época da negociação do
acordo. Esses diretores não têm o direito de provocar
nova tensão, um mês depois de firmado o acordo.

O SR. MARCOS DE JESUS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PPS - ES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta Pre
sidência lembra aos ilustres Parlamentares que have
rá, ainda esta noite, outras votações de matéria cons
titucional. É imperiosa a permanência dos Deputados
no plenário.

O SR. CARLlTO MERSS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. CARLlTO MERSS (PT - SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, recebemos em nosso gabine
te parlamentar mensagem comemorativa enviada
pela Associação dos Bombeiros Voluntários do Esta
do de Santa Catarina, pelo transcurso do dia 5 de de
zembro, Dia Internacional do Voluntário.

A Associação registra gratidão "a todos os ab
negados que, com seu exemplo de solidariedade e de
amor ao próximo, estão ajudando a construir um mun
do melhor para todos". Registra ainda "seu reconheci
mento aos anônimos que motivam a mobilização so
cial pelo bem comum".

Destaco, em complementação à importância des
ta data a realização, em Florianópolis, do Congresso
Nacional de Voluntários. O evento vai abordar a impor-

tância da capacitação para o trabalho voluntário, o pa
pei do voluntário na mobilização e na implementação de
políticas públicas, além de debater a trajetória histórica
e o crescimento do voluntariado no Brasil.

Definido em 1997 pela Assembléia Geral das Na
ções Unidas, o Ano Internacional do Voluntariado, come
morado nesta data, é iniciativa que visa destacar, reco
nhecer, facilitar e promover atividade indispensável para
a melhoria das condições sociais de nosso planeta. São
milhares de cidadãos engajados diariamente em ativida
des como educação, assistência social, capacitação
para o trabalho, atendimento de portadores de deficiênci
as, integração social da terceira idade e conjunto de ocu
pações que visam dotar o nosso cotidiano de dose mais
generosa de humanismo e de sensibilidade.

Em Joinville há conjunto de entidades voluntári
as e filantrópicas que viabilizam, de fato, extensa rede
de proteção e de participação social. Cito o exemplo
de dignidade da Associação Joinvilense de Obras So
ciais (AJOS), da Associação Joinvilense de Integra
ção dos Deficientes Visuais (AJIDEVI), da Associa
ção dos Deficientes Físicos de Joinville (ADEJ), da
Associação dos Pais e Amigos de Excepcionais
(APAE), da Associação dos Amigos dos Autistas
(AMA) e de várias associações de aposentados, pen
sionistas e inativos, assim como a Rede Feminina de
Combate ao Câncer e várias organizações de recu
peração de dependentes químicos que realizam tra
balho incansável e de extremo valor.

A ação social assume importância decisiva quando
complementa a implementação de políticas públicas, au
xiliando as combalidas Prefeituras a operar ações com
pensatórias para amenizar as desigualdades provoca
das, especialmente, pela atroz concentração de renda.

Por isso, parabenizo o voluntariado pelo trans
curso desta data e aproveito a oportunidade para re
procluzir, para conhecimento desta Casa, dez dicas
apresentadas no portal www.portaldovolunta
rio.org.br, trabalho que enaltece a importância da
ação social e educa a sociedade para a vida solidária.

Dez dicas sobre voluntariado:
1. Todos podem ser voluntários.
Não só quem é especialista em alguma coisa

pode ser voluntário. Todos podem participar e contri
buir: o que cada um faz bem pode fazer bem a al
guém. O que conta é a motivação solidária, o desejo
de ajudar, o prazer de se sentir útil.

2. Voluntariado é relação humana, rica e solidária.
Trabalho voluntário não é atividade fria, racional

e impessoal. É contato humano, é relação de pessoa
a pessoa, oportunidade para se fazer novos amigos,
intercâmbio e aprendizado.
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3. Trabalho voluntário é via de mão dupla: o vo
luntário doa e recebe.

Voluntariado não tem nada a ver com obrigação,
com coisa chata, triste, motivada por sentimento de
culpa. Voluntariado é experiência espontânea, alegre,
prazerosa, gratificante. O voluntário doa sua energia
e criatividade, mas ganha em troca contato humano,
convivência com pessoas diferentes, oportunidade
de viver outras situações, aprender coisas novas, sa
tisfação de se sentir útil.

4. Voluntariado é ação.

O voluntário é pessoa criativa, decidida, solidária.
Não é preciso pedir licença a ninguém antes de come
çar a agir. Quem quer, vai e faz. Claro que quando a
ação se dá no interior de uma instituição como uma es
cola, uma biblioteca ou um hosprtal a contribuição do
voluntário deve estar bem articulada com as necessida
des e os procedimentos da entidade que o recebe.

5. Voluntariado é escolha.

As formas de ação voluntária são tão varia
das quanto as necessidades da comunidade e a
criatividade do voluntário. Durante muito tempo o
voluntariado no Brasil se concentrou na área de
saúde e no atendimento a pessoas carentes. A aju
da a pessoas em dificuldade é fundamental, mas
hoje em dia abrem-se também novas oportunida
des nas áreas de educação, de atividades esporti
vas e culturais, de proteção do meio ambiente, de
luta contra a violência etc. Cada necessidade é
uma oportunidade de ação voluntária. Basta olhar
em volta e dar o primeiro passo.

6. Voluntariado é compromisso.

Cada um contribui na medida de suas possibili
dades, com aquilo que sabe e quer fazer. Uns têm
mais tempo livre, outros só dispõem de algumas pou
cas horas por semana. Alguns sabem exatamente
onde ou com quem querem trabalhar. Outros estão
prontos a ajudar no que for preciso, onde a necessi
dade é mais urgente. Cada compromisso assumido,
no entanto, é para ser cumprido. Uma pequena ação
bem feita tem muito valor. Nada é mais decepcionante
do que prometer e não ser capaz de realizar.

7. Cada um é voluntário a seu modo.
Alguns são capazes, individualmente, de identi

ficar um problema, arregaçar as mangas e agir. Ou
tros preferem atuar em grupo. Grupos de vizinhos, de
amigos, de estudantes ou de aposentados, de cole
gas de trabalho que se mobilizam para ajudar pesso
as e comunidades. Por vezes, é uma instituição inteira
que se mobiliza, seja ela um clube, uma igreja, uma
entidade beneficente ou uma empresa. No voluntaria-

do é assim: não há fórmulas nem receitas a serem se
guidas.

8. Voluntariado é uma ação duradoura e com
qualidade.

O voluntariado não compete com o trabalho re
munerado nem com a ação do Estado. Sua função
não é tapar buracos nem apenas compensar carênci
as. Uma sociedade participante e responsável, capaz
de agir por si mesma, não espera tudo do Estado.
Assume também a sua parte sem abrir mão de cobrar
dos governos aquilo que só eles podem fazer.

9. Voluntariado é uma ferramenta de integração
social.

Compartir alegria e aliviar o sofrimento de ou
tros, melhorar a qualidade de vida em comum é direito
de todos. Todos têm o direito de ser voluntários. Os jo
vens, as pessoas portadoras de necessidades espe
ciais, os aposentados e os idosos têm muito a contri
buir com seus valores, experiência e criatividade.
Assegurar a todos o direito de ser voluntário significa
construir sociedade mais tolerante com as diferenças,
mais solidária e unida.

10. No voluntariado todos ganham: o voluntário,
aquele com quem o voluntário trabalha, a comunidade.

Ao mobilizar energias, recursos e competências
em prol de ações de interesse comum, o voluntariado
combate a indiferença, a discriminação e a exclusão
social, fortalece a solidariedade e a cidadania, reforça
a integração de todos numa mesma sociedade. Aju
dando os outros, ajudamos nós mesmos e todos os
que nos rodeiam.

Sr. Presidente, solicrto a V. Exa. a transcrição nos
Anais desta Casa de artigo do colunista Marcelo Coelho,
do jornal Folha de S.Paulo, publicado na data de hoje,
no qual faz inteligente análise sobre o conteúdo político
da candidatura conservadora de Roseana Sarney, pefe
lista de primeira ordem, algoz e herdeira do projeto neoli
beral em curso no País, modelo político que nos tornou
extremamente vulneráveis ao caprtal financeiro, com for
te endividamento intemo e externo e grave inadimplência
social. O mesmo projeto que provocou a bancarrota ar
gentina. Parabenizo o jornalista Marcelo Coelho por suas
palavras, apenas discordando de que o eleitorado brasi
leiro está amadurecido para votar e não tem medo de vo
tar no PT e em Lula. As administrações petistas já de
monstram que sabem govemar, derrubando paredes e
preconcertos e construindo solidariamente sociedades
participativas e democráticas.

Muito obrigado.

ARnGO A QUE SE REFERE O
ORADOR



A oposicionista contente e o situacionista
descontente

Quando Fernando Collor se candidatou à Presi
dência, podia mostrar em seu currículo a famosa per
seguição aos marajás. Qual o trunfo de Roseana Sar
ney? O que faz a governadora do Maranhão colo
car-se tão bem nas pesquisas eleitorais?

Algumas hipóteses. A primeira: Roseana faz su
cesso exatamente por não ter trunfo nenhum. Há re
beldes sem causa; a causa de Roseana é não ter re
beldia. Mesmo José Serra,.ministro de FHC, esboça
divergências diante da atual política econômica. Ro
seana é puro pensamento positivo.

Aí passamos à segunda hipótese. Roseana faz
sucesso por ter enfrentado a doença. sua luta repre
senta, por certo, uma lição de otimismo; mas de al
gum modo situa a governadora numa região que vai
além das questões políticas. Sua mensagem se liga a
temas como saúde, vida, determinacão - coisas ad
miráveis, mas de ordem puramente pessoal.

Mais uma razão: Roseana é filha de Sarney. Nes
se aspecto, ela também encena a idéia de continuidade,
de sobrevivência política, sem que nada disso signifique
"continuísmo" ou apoio a esta ou àquela proposta de
governo. As suas relações com e governo atual ou com
o governo Sarney como que se diluem, ou só encon
tram tradução no âmbito da casa, da vida familiar.

Outro motivo: Roseana é bonita. Isso se liga ao
raciocínio anterior. Pois Roseana é bonita, mas pare
cidíssima com Sarney. É bonita, mas tem algo do in
terdito sexual que se projeta sobre a prima-irmã. Não
mol1iliza, creio, o desejo que o público masculino ti
nha, por exemplo, com relação a Teresa Collor. Esta
tinha um lugar certo no imaginário brasileiro, o lugar
da cunhada atraente; Roseana, bem mais próxima e
familiar, sugere uma certa castidade, que se expressa
na intenção de apenas votar em seu nome.

Ela torna suave, implícita, a proibição do inces
to, e torna sexy o continuísmo político. Sua candidatu
ra representa, ao mesmo tempo, o perdão e a critica
ao governo Sarney.

Perdão: sabemos que Sarney foi bem-intencio
nado e geriu com moderação a passagem do autori
tarismo à democracia. Meio fraco, sem dúvida. Mas é
como se tivesse sido um pai que cuidou bem da ado
lescência dos filhos, da passagem da infância para a
adolescência. Roseana é a melhor obra do governo
desse pai tolerante.

Critica: Sarney fez um mau governo, foi da Are
na, foi o negativo de Tancredo (que faria, acho, os
mesmos erros e acertos de Sarney). Roseana vem
como que acentuar a feminilidade (no sentido de cer
ta fragilidade) do governo do pai. Moderniza a ima
gem, sem propor renovação.
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Marcelo Coelho FSP 05/12/2001 Como invenção ideológica, Roseana Sarney é
genial. Enquanto os outros candidatos lutam para re
presentar a oposição a Fernando Henrique, Roseana
ocupa o posto duplo da oposição e do continuísmo.

Ela não tem "nada a ver" com FHC: nessa frase,
resume-se o quanto de oposição e o quanto de situa
cionismo Roseana simboliza. Além disso, ela tem
tudo a ver com Sarney:

nada mais favorável. Sua semelhança com Sar
ney já é uma cr~ica a Fernando Henrique; sua disseme
Ihança com Sarneyjá é um apoio a Fernando Henrique.

Chegamos à última hipótese. Reaeana Sarney é
mulher. Sua campanha explora com habilidade o fato
de ela poder ser vice ou titular. A governadora do Ma
ranhão éoposicionista como toda dona-de-casa bra
sileira. Isso garante o voto feminino.

O voto masculino segue um raciocínio parecido.
Roseana oferece ao eleitor a traição sem risco. E uma
candidata desejável, mas nem de longe parece capaz
de destruir um lar. O apelo de Roseana, portanto, é o
do conservadorismo neutralizado. O significado de
sua candidatura parece, de fato, muito anódino: repre
senta a falta de preconceito contra a mulher, a novida
de sem rebelião, a diferença sem contraste.

José Serra tem muitos trunfos para apresen
tar-se como o sucessor de Fernando Henrique. Mas
ele padece de tudo o que Roseana soube contornar.
Enquanto a filha de Sarney é a oposicionista conten
te, Serra é o situacionista descontente.

As críticas que Serra possa fazer ao governo fe
deral nunca aparecem como criticas, mas como recla
mações, como queixas. Na comédia que esboço aqui,
Serra é o marido de quem sempre se desconfia um
pouco, enquanto Roseana é a filha fiel do pai.

Estando no poder, mas mostrando-se sempre
insatisfeito, Serra não parece encontrar muita solida
riedade da parte do ele~or. Enquanto isso, Roseana
opera no registro oposto: éao mesmo tempo a esposa
emancipada e a filha obediente.

Passemos rapidamente pelos outros candida
tos. Ciro Gomes é o playboy da família. A avó sente
orgulho e tem colapsos: de quantas loucuras esse
menino não é capaz! Espera-se que, algum dia, termi
ne criando juízo.

Itamar é o tio esquisito, o clássico solteirão; po
deria passar as tardes na garagem, tentando desco
brir o moto-contínuo. Ele, presidente da República?
Impossível. O curioso éque, de fato, foi presidente da
República. Sua possibilidade e sua impossibilidade
fazem dele a personificação do acaso, do imponderá
vel; torna-se um microcandidato que deu certo.

No nosso apartamento de classe média, falta en
contrar um lugar para o Lula. No quarto de empregada
ele não cabe mais. Mas vê-lo na sala de estar - descul
pem-me, no living- é ainda improvável. E como se um
arquiteto maluco inventasse que as "dependências de
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empregada" agora vão ser uma quarta ou quinta suíte.
Com banheiro privativo, quem sabe uma varanda. Não
é bem o que a média do eleitorado parece desejar.

Especulações ele~orais valem pouquíssimo no mo
mento. O que se pode intuir, por enquanto, é um clima cu
riosamente despolitizado, como se vivéssemos uma no
vela ou comediazinha sem graça. Tudo se resume ao se
guinte: grande parte do ele~oradoquer votar na oposição,
mas ao mesmo tempo não quer que nada mude. Nesse
quadro, a candidatura Roseana vai funcionando bem.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, conforme já disse o De
putado Adão Pretto, hoje passamos o dia todo em
Formosa, Estado de Goiás, acompanhando o absur
do desalojamento dos trabalhadores rurais acampa
dos na Fazenda Santa Bárbara. Já havia sido negoci
ada com o INCRA a ocupação daquela fazenda, in
corporada ao patrimônio do BRB porque seu antigo
dono não pagou ao banco o que devia.

A Justiça de Goiás, a Polícia Militar e a Polícia
Civil do Estado, não satisfeitas com a agressão que já
vinham praticando contra aqueles trabalhadores e
suas famílias, chegaram ao absurdo de prender be
bês de 2 meses, crianças de 2 anos de idade e senho
ras num ginásio todo cercado por policiais. A Polícia
Militar agiu de forma brutal.

Sr. Presidente, fazemos de público essa denún
cia à Comissão de Direitos Humanos. Não podemos
admitir, neste momento, num país que diz estar promo
vendo a reforma agrária, ações truculentas contra tra
balhadores rurais. Famílias inteiras estão presas des
de a madrugada sem nenhuma proteção, num ginásio
frio, sem água nem comida. Chegamos ao local quase
ao meio-dia, e aquelas pessoas ainda não tinham co
mido nada depois do café da manhã. A Polícia não
queria deixar os companheiros do Movimento dos
Sem-Terra entrar no ginásio.

Providências precisam ser tomadas contra a
Justiça do Estado de Goiás, representada pelo juiz de
Formosa, e contra as Polícias Militar e Civil, pela for
ma truculenta como fizeram as prisões. Lamentamos
profundamente o fato.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB - CE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o meu partido.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior e

nesta votei com o partido. Faço o registro nominal por
que estou tendo problemas para digitar o meu voto.

O SR. CESAR BANDEIRA (Bloco/PFL - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o meu partido.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito esta oportu
nidade para informar à Casa que apresentei proposta
de emenda à Constituição visando alterar o art. 64, §
1°, da Constituição Federal.

Na semana passada, Sr. Presidente, V. Exa. se
referiu várias vezes ao freqüente trancamento das pa
utas de trabalho nas duas Casas do Congresso Naci
onal em razão dos pedidos de urgência constitucional
encaminhados pelo Presidente da República.

Quando o Constituinte estabeleceu tal prerroga
tiva e previu o trancamento das pautas caso, em 45
dias, as duas Casas, sucessivamente, não se mani
festassem sobre a proposição, certamente não imagi
nou que o instrumento excepcional seria fonte de
abusos, mas é o que se verifica.

No ano passado, a pauta ficou trancada por cin
qüenta dias. Há duas semanas, em pleno final da
Sessão Legislativa, ficamos impedidos de votar qual
quer matéria até que deliberássemos sobre a flexibili
zação da CLT. A própria base do Governo obstruiu a
votação do projeto.

Sr. Presidente, com o apoio de duzentos Parla
mentares, apresentei proposta de emenda à Constitui
ção, a fim de estabelecer duas condições cumulativas
para que o Presidente da República peça urgência
constitucional: relevante interesse público; obrigatorie
dade de o projeto tratar de leis de iniciativa privativa do
Presidente da República, assim consideradas aquelas
enumeradas no art. 61, § 1°, da Constituição Federal.

Muito obrigado.
O SR. CLOVIS ILGENFRITZ - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. CLOVIS ILGENFRITZ (PT - RS. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Banco do Brasil possui de
zenove Núcleos Regionais de Engenharia e Arquite
tura. Neles trabalham arquitetos, engenheiros civis,
eletricistas e mecânicos, que exercem suas funções
de acordo com as atribuições legais perante o CREA.

A finalidade dos núcleos, basicamente, é atender
ao Banco do Brasil nos mais diferentes programas e
serviços, tais como modernização e ampliação das ins-
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talações físicas das dependências; conservação das
mesmas; instalação e manutenção de circuito fechado
de TV; porta giratória; no-break; antenas parabólicas
para transmissão de dados, entre outros; instalação,
ampliação e modernização de redes elétricas, lógicas e
de iluminação; manutenção de elevadores e aparelhos
ou sistemas de ar-condicionado; avaliação de imóveis
do próprio banco e de terceiros para fins de garantia, ar
rematação, dação em pagamento, levantamento patri
monial; fiscalização de obras dos Governos Federal e
Estaduais, tais como o Reforsus - convênio firmado
pelo banco com o Ministério da Saúde, para atuar como
agente financeiro e mandatário da União no projeto -, e
obras do TRT em São Paulo, mostrando que seus técni
cos possuem alta capacidade técnica e confiabilidade.

Para o cumprimento da demanda, os arquitetos
e engenheiros do Banco do Brasil exerciam a função
e recebiam a comissão de Analista Pleno, também
utilizada pela empresa para outros cargos, não sen
do, pois, exclusiva de arquitetos e de engenheiros. A
demanda no setor vem crescendo, principalmente
nos últimos anos, pois o banco reformou todas as
suas agências e postos de atendimento.

Em março, iniciou a reestruturação da infra-estrutu
ra. Foram criadas as GERIEs - Gerências de Infra-Estru
tura, abrigando entre outras a área de engenharia. A par
tir de tal reestruturação, 40% dos técnicos - aproximada
mente 289 em todo o Brasil- foram enquadrados na co
missão de Analista Júnior, ou seja, 83 pessoas. Houve
redução bruta de R$800,OO nos vencimentos mensais. A
redução de salário ocorreu em diferentes datas: no Nú
cleo de Belém do Pará, por exemplo, o rebaixamento
ocorreu em março; em Fortaleza, no mês de abril; em
Porto Alegre, em maio. Nos núcleos de São Paulo e de
Brasília, até o momento, não houve rebaixamentos.

Além do mais, não houve critério uniforme para a
escolha dos rebaixados, ficando o assunto sob a res
ponsabilidade da chefia imediata. Em alguns núcleos,
o critério utilizado foi o do tempo de serviço no setor:
menor tempo de serviço representa rebaixamento; em
outros núcleos, os que possuíam mais tempo de banco
e de serviço no setor foram rebaixados.

Sabe-se que na infra-estrutura existe estudo de
revisão da reestruturação. É sabido também que o Nú
cleo Jurídico do Banco do Brasil deu parecer negativo à
proposta de criação de diversos níveis de comissiona
mento. Quem ingressasse no Núcleo de Engenharia e
Arquitetura, entraria como Analista Júnior, e os demais,
que já estivessem no núcleo seriam Analistas Plenos.
Os Analistas Júnior passariam por estágio e depois de
dois anos, se aprovados, passariam a ser Analistas Ple
nos. Mas o processo está parado.

Em vão, contra o status quo imposto e vigente no
Banco do Brasil têm-se insurgido o Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura, a Federação Nacional dos

Engenheiros, entre outras entidades profissionais do
ramo, de várias partes do Brasil.

Em pronunciamento nesta Casa, o Deputado e
companheiro Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, mani
festou-se da seguinte forma: "Se o quadro de engenhei
ros e arquitetos do Banco do Brasil for extinto, será co
metido grave erro, porque, em vez de usarem cadeados
para techar as brechas por onde a corrupção costuma
entrar e proliferar, na realidade, estarão sendo abertas
mais brechas para que ela continue acontecendo".

Nosso protesto, em uníssono com o de todos os
colegas arquitetos e engenheiros que labutam no Banco
do Brasil, é no sentido de que se proceda, de imediato, à
revisão da situação que se impôs, ou seja, que se devol
vam aos Analistas Plenos sua original condição, bem
como a diferença salarial, pois de forma equivocada, se
não autoritária, viram seus salários rebaixados, num
atentado a direito adquirido, de cunho trabalhista, líquido
e certo. Salários não podem ser reduzidos, mormente
auferidos em anos de profícuo serviço.

Remeta-se, Sr. Presidente, ofício à Presidência
do Banco do Brasil, no sentido de que a situação no
Núcleo de Engenharia e Arquitetura da instituição
seja resolvida, pois somente dessa forma se estará
realizando a mais plena e inarredável Justiça.

O Banco do Brasil é patrimônio nosso e serve
como escudo na defesa da soberania nacional. Não
podemos admitir esse tipo de atitude sem que haja
discussão absolutamente transparente.

O SR. NILMÁRIO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. NILMÁRIO MIRANDA (PT - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nesta noite em que estamos aprovando a exclusão
da imunidade processual, quero lembrar a figura do
Deputado que fez a primeira emenda constitucional
com vistas a tal exclusão. Refiro-me ao ex-Deputado
Domingos Dutra, do Maranhão, negro franzino que
ficou pouco tempo nesta Casa, mas cuja passagem
foi profícua e marcante. Daqui saiu para ocupar o
cargo de Vice-Prefeito de São Luís do Maranhão.

Creio que devemos prestar homenagem ao
Deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão, au
tor da emenda constitucional que deu origem ao pro
cesso que redundou na brilhante votação desta noite.
Vamos brindar a ação, o avanço da democracia e o
aperfeiçoamento do nosso Parlamento.

O SR. JOÃO MATOS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.
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O SR. JOÃO MATOS (PMDB-SC. Sem revisão Agenda21 nacional ea efetiva falta ~e prioridade com o
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei meio ambiente em nosso País. E do conhecimento
de acordo com a orientação do PMDB. mundial que o Brasil é a nação mais rica em biodiversi-

O SR. DA. GOMES (Bloco/PFL - AM. Sem revi- dade, pois abrigamos cerca de 56 mil espécies de plan-
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, tas, 1.600 de pássaros e 77 de primatas, sendo que sua
votei de acordo com a orientação do meu partido. maioria absoluta encontra-se na Amazônia.

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Sr. O Brasil, como se sabe, sediou, em 1992, no Rio
Presidente, peço a palavra pela ordem. de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre

Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Eco-92. Um dos
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. documentos concluídos durante a Conferência foi a

Exa. a palavra. Agenda 21, um programa de trabalho para este século
O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS (Blo- com o propós~o de encaminhar soluções para os princi-

co/PFL - SC. Pela ordem.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. pais problemas ambientais do mundo contemporâneo.
Deputados, não venho a esta tribuna para cuidar da vota- Os 173 países participantes da Conferência comprome-
ção que, superiormente, V.Exa. está conduzindo, fazen- teram-se, como parte do processo de implementação da
do com que mais uma vez o Parlamento brasileiro distin- Agenda 21, a elaborar suas próprias agendas internas.
ga-se por seu espír~o democrático e, acima de tudo, por Destes, 30 já concluíram o documento.
sua crença nos verdadeiros valores do Brasil. A Agenda 21 brasileira deve determinar as dire-

Venho, Sr. Presidente, para associar-me a uma trizes para assegurar a sustentabilidade da política de
homenagem que V. Exa. prestou, em nome de toda a desenvolvimento do País. Nossa agenda vem sendo
Casa, eu diria mesmo, em nome do Congresso Naci- preparada já há vários anos sem que o processo te-
onal, à saudosa e grande figura de Mário Covas. nha sido, até o momento, concluído.

Batidos pelos ventos da Revolução de 30, meu No mês de setembro do ano que vem acontece,
pai e a família transferiram-se para a bela e querida ci- em Johannesburgo, na África do Sul, a chamada
dade de Santos, no Estado de São Paulo, onde tive a Rio+10, reunião das Nações Unidas para avaliar a im-
oportunidade, ainda nos primeiros passos da adoles- plementação da Agenda 21 nos dez anos que se pas-
cência, de conhecer Mário Covas. Sua irmã Nídia Co- saram desde a Eco-92. O Brasil corre o risco de com-
vas Barrionuevo foi colega de banco de minha irmã parecer ao encontro sem a sua agenda.
Maria Pompéia no Colégio Stela Maris. E eu pude co- O Governo Brasileiro, conforme notícias divulga-
nhecê-Io no Ginásio Santista. das na grande imprensa, anuncia a conclusão do pro-

Aprendi a admirá-lo. cesso até abril de 2002. Mas há especialistas respeita-
Muito mais tarde, encontramo-nos no Congres- dos, como Roberto Messias Franco, diretor para a

so Nacional, eu como 10 Vice-Presidente do Senado América Latina da União Internacional para a Conser-
e Mário Covas como Líder da Oposição. Estávamos vação da Natureza - fUCN, que temem o não cumpri-
em campos opostos, mas nossa amizade não mudou. mento deste prazo. Ou, pior do que isso, a elaboração
Em 1989, quando Mário Covas disputou as eleições às pressas de um arremedo de agenda apenas para
para Presidente da República, pedi licença ao meu ev~ar constrangimentos em Johannesburgo.
então partido e renunciei à Presidência do Diretório Por encontrar-se numa posição desfavorável na
Regional para dar meu voto, meu apoio e meu traba- elaboração da Agenda 21 brasileira, considerando a
lho a Mário Covas. Tenho convicção de que se Mário grandiosidade da conferência, ressalto que o documen-
Covas tivesse sido consagrado nas urnas naquele to determinará as diretrizes da política de desenvolvi-
ano, a história do Brasil seria outra. mento sustentável no País, o qual influenciará na prepa-

Por isso, associo-me à homenagem póstuma te- ração do próximo Plano Plurianual (PPA), que será dis-
ita a Mário Covas e envio meus cumprimentos respei- cutido no ano de 2002. Assim, é producente alertarmos
tosos à Sra. Lila Covas, a seus filhos e, especialmen- o Ministério do Meio Ambiente para sair da letargia que
te, à minha querida amiga Nídia Covas Barrionuevo. tem impedido a conclusão do documento em tela.

Muito obrigado. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, considero
O SR. ENI VOLTOLlNI _ Sr. Presidente, peço a inaceitável as alegações da Sra. Maria do Carmo Lima

palavra pela ordem. Bezerra, coordenadora da Agenda 21 brasileira, justifi-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem V. cando que o atraso na conclusão do documento está na

Exa. a palavra. dificuldade de organizar as informações contendo os as-
O SR. ENI VOlTOUNI (PPB - SC. Pela ordem. pectos sócio-econômicos e ambientais do Brasil, levando

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e em conta as desigualdades sociais e regionais.
Srs. Deputados, mais uma vez retorno a esta tribuna Outro ponto passível de questionamento é
para tecer considerações sobre os desdobramento da quanto a idéia de que há uma expectativa por parte do
Eco-92, bem como do atraso ocorrido na preparação da Governo de que o documento ficará pronto ainda no



VOTARAM:

Sim: 351
Não: 18
Abstenções: 02
Total: 371

É Mantido o § 3° do Artigo 53, Constante do
artigo 1° da Proposta de Emenda à Constituição n°
610, de 1998.

Srs. Deputados, cópia da página do livro esta
rá à disposição de quem possa interessar no meu
gabinete.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en

cerrada a votação.

O SR. JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ROCHA (BlocolPFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, informo que, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação de meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta Pre
sidência vai anunciar o resultado da votação.

Procurei o site do Ministério da Justiça,
mas não encontrei. Sendo assim, encami
nho as informações a fim de que o irmão
possa dar seqüência a minha indignação,
bem como a de tantos outros brasileiros.

Todos nós já ouvimos falar que os
americanos querem transformar a Amazônia
num parque mundial com tutela da ONU e
que os livros escolares americanos já citam
a Amazônia como floresta mundial.

Pois chegou as nossas mãos o livro di
dático americano chamado "Introduction to
geography': do autor David Norman, livro am
plamente difundido nas escolas públicas ame
ricanas para o Junior High School (corres
pondente à nossa sexta série do 1°grau).

Vejam o anexo e comprovem o que cons
ta na página 76 do referido livro. Vejam que os
americanos já não consideram mais a Amazô
nia território brasileiro, induindo-a numa área
onde consta território de outros sete países;
preparando assim a opinião púbica americana.
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primeiro semestre de 2002. Essa falta de prioridade Prezado Deputado Oliveira Filho, ao ler matéria
tornou-se um problema enigmático, quando conside- na Internet, fiquei indignado com a atitude dos ameri-
ramos que já se passaram praticamente dez anos, canos. Isso é um ultraje a nossa soberania. Como ci-
tempo suficiente para o Governo brasileiro elaboras- dadão brasileiro creio que o Deputado também ficará.
se aquele documento. Desta forma, preocupa-me a
possibilidade de produzir uma cópia revisada da
Agenda 21, como satisfação à opinião pública nacio
nal e aos organismos internacionais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, informo que
protocolei requerimento de informação dirigido ao Sr. Mi
nistro de Estado do Meio Ambiente, solicttando esclareci
mentos sobre a fase em que se encontra a elaboração da
Agenda 21 nacional para a Conferência Mundial Rio+10,
que acontecerá em Johannesburgo, na África do Sul. Não
há que falar em dificuldades regionais, desinformações,
desigualdades sócio-econômicas, no que diz respetto ao
atraso na elaboração do documento. Não é justo e nem
faz sentido não termos concluído o documento. Estamos
entre os úttimos países que não prepararam sua agenda.
Daí, urge a necessidade de cobrarmos do Poder Executi
vo uma definição da Agenda 21 nacional.

Atendendo à determinação de meu Líder, solici
to que a bancada permaneça em plenário, pois em
seguida haverá votação nominal a respeito da inclu
são da palavra "quaisquer" na redação. Essa é a reco
mendação do PPB para toda sua bancada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É impor
tante que a bancada do PPB permaneça em plenário,
apesar de a Presidência pretender realizar votação
simbólica. Em seguida, votaremos o projeto relativo à
taxa de iluminação pública. Portanto, é fundamental
que os Parlamentares aqui estejam.

O SR. OLIVEIRA FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PR.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recebi um
e-mail do Pastor Evangélico Rawderson Rangel,
da Igreja Batista do Barreirinha, Curitiba/PR, o qual
gostaria que constasse, na íntegra, nos Anais des
ta Casa.

Concordo plenamente com o Pastor Rawderson
e gostaria da atenção especial dos nobres companhei
ros para o gravíssimo fato, que, sem intenção, deixa
mos de lado. Trata-se da nossa floresta amazônica.

Cito agora, integralmente o e-mail do Pastor
Rawderson e gostaria, repito, que constasse nos
Anais da Casa e que fosse divulgado nos meios de
comunicação, inclusive no programa A Voz do Bra
sil:
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,Proposição: PEC N° 610/98 - OVS - § 3° DO
ARTIGO 53

Início Votação: 0511212001 19:58

Fim Votação: 05/1212001 20:16
Presidiram él Votação: Aocio Neves· 19:46

Total Quorum 371

Resultado da Votação
Sim 350
Não 18
Abstenção 2

Total da Votação 370

Art. 17 1

Orientação
PFUPST·Sim
PSOB-Sim
PMDB-Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PlB-Sim
PDTJPPS - Sim
PUPSL-Sim
PSBIPCDOB - Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS POT/PPS Sim
Almir Sá PP8 Sim
Luciano Castro PFL PFLlPST Sim
Luis Barbosa PFL PFUPST Sim
Salomão Cruz PFL PFUPST Abstenção

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Antonio Feijão PSOB Sim
Or. Benedito Dias PPS Sim
Eduardo Seabra PTS Sim
Jurandil Juarez PMOB Sim

Total Amapá: 4

PARÁ
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Partido Bloco Voto
MARANHÃO
Costa Ferreira PFL PFUPST Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL PFUPST Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB Não
Neiva Moreira POT POT/PPS Sim
Nice Lobão PFL PFUPST Sim
Pedro Fernandes PFL PFLlPST Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 12

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Anlbal Gomes PMDB Sim
Eunício Oliveira PMOB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCOOB Não
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSOB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL PFUPST Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Pimentel Gomes PPS POT/PPS Sim
Railllunllo Gomes ae lVIalos PSDts Sim
RommeJ Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Nao
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 17

PIAul
Átila Lira PSDB Sim
B.Sá PSDB Sim
Heráclito Fortes PFL PFUPST Sim
João Henrique PMOB Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Mussa Demes PFL PFUPST Sim
Paes Landim PFL PFUPST Abstenção
Themlstocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Carlos Alberto Rosado PFL PFUPST Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Lalre Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL PFUPST Sim

Total Río Grande do Norte: 4

PARAfBA
Armando Abílio PSOB Sim
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Partido Bloco Voto
PARAíBA
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Damião Feliciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo leitão PSDB Sim

Total Paraíba: 7

PERNAMBUCO
~rmando Monteiro PMOB Sim
Clementino Coelho PPS POT/PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não
João Colaço PSDB Sim
Joaquim Francisco PFl PFUPST Sim
Joel De Hollanda PFL PFLlPST Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Maurílio Ferreira Lima PMDB Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim
Wolney Queiroz POT POT/PPS Sim

Total Pernambuco: 13

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
~ele,.,i!do Rit:eir(: PSDE' Sim

João Caldas PL PUPSL Sim
José Thomaz Nonõ PFl PFLlPST Sim
Luiz Dantas PTB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Ivan Paixão PPS PDTIPPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSOB Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Nao
Tania Soares PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Sergipe : 6

BAHIA
Ariston Andrade PFl PFUPST Sim
Claudio Cajado PFL PFUPST Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Franclstõnlo Pinto PFL PFUPST Sim
Gerson Gabrielli PFL PFUPST Sim
Haroldo Lima PCdoS PSB/PCOOB Não
Jairo Cameiro PFL PFLlPST Sim
Jaques Wagner PT Sim
Joao Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL PFUPST Sim
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Partido Bloco Voto

BAHIA
João Leão PPB Sim
José Lourenço PMOB Sim
José Rocha PFL PFLlPST Sim
Jutahy Junior PSOS Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Moreira PFL PFUPST Sim
Mário Negromonte PPB Sim
Milton Barbosa PFL PFUPST Sim
Nelson Pellegrino ·PT Sim
Nilo Coelho PSOB Sim
Paulo Braga PFL PFLlPST Sim
Paulo Magalhães PFl PFUPST Sim
Pedro Irujo PFL PFLlPST Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL PFLlPST Sim
Waldir Pires PT Sim
Yvonilton Gonçalves PFL PFLIPST Sim

Total Bahia: 27

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSOS Art. 17
Antônio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL PFUPST Sim
Cabo Júlio PST PFUPST Sim
Carlos Mosconi PSOB Sim
Cleuber Carneiro PFL PFUPST Sim
Custódio Mattos PSD8 Sim
LJcmilo de Castro P5Db Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSOB Sim
Elias Murad PSDS Sim
Eliseu Resende PFL PFUPST Sim
Fernando Diniz PMOB Sim
Gilmar Machado PT Sim
Hélio Cosia PMDB Sim
Herculano Anghinelti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PTS Sim
Lael Varella PFL PFUPST Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Lúcia PMD8 Sim
Mário Assad Júnior Pl PL/PSL Sim
Mário de Oliveira PST PFUPST Sim
Mauro Lopes PMOB Sim
Narcio Rodrigues PSOB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PP8 Sim
Olimpio Pires POT PDT/PPS Sim
Osmânio Pereira PSDS Sim
Paulo Delgado PT Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Reinaldo Gripp PL PLlPSL Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Ronaldo Santos PSOB Sim
Rubem Medina PFL PFUPST Sim
Simão Sessim PPB Sim
Valdeci Paiva PSL PLlPSL Sim
Vivaldo Barbosa POT POT/PPS Sim
Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB Não

Total Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Nao
AJoizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSOB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSOS Sim
Antonio Kandir PSOB Sim
Arnaldo Faria de Sá PTS Nao
Arnaldo Madeira PSOB Sim
AryKara PTS Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Chico Sardelli PFL PFLlPST Sim
Corauci Sobrinho PFL PFLlPST Sim
De Velasco PSL PLlPSL Sim
Dr. Hélio PDT PDTIPPS Sim
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Emerson Kapaz PPS PDTIPPS Sim
Gllbeno r.:assao F-fL t-'~UPSI Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
Joao Eduardo Dado POT POT/PPS Sim
João Herrmann Neto PPS POT/PPS Sim
João Paulo PT Sim
José de Abreu PTN Sim
José Dirceu PT Sim
José Genolno PT Sim
José Indio PMOB Sim
José Roberto Batochio PDT POT/PPS Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Klncas Mattos PSB PSB/PCDOB Não
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOS Não
Medeiros PL PL/PSl Sim
Milton Monti PMDS Sim
Moreira Ferreira PFL PFLlPST Sim
Nelo Rodo/fo PMOB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Orlando Fanlazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
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Partido Bloco Voto
SÂO PAULO
Ricardo Izar PTB Sim
Robson Tuma PFL PFUPST Sim
Rubens Furlan PPS PDT/PPS Sim
Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar CosIa Neto PL PUPSL Sim
WaQner Rossi PMDB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zulaié Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 52

MATO GROSSO
Celcila Pinheiro PFL PFlIPST Sim
Uno Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Pedro Henry PPB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Osório Adriano PFL PFUPST Sim
Pedm Cef~,o pT Sirr.

Total Distrito Federal: 6

GoIÁs
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB Não
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
lidia Quinan PSOB Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Pedro Canedo PSDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Vilmar Rocha PFL PFUPST Sim

Total Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz PMDB Sim
Joao Grandão PT Sim
Manoel Vltório PT Sim
Marçal Filho PMDB Sim
Pedro Pedrossian PPB Sim
Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupíon PFL PFUPST Sim
Affonso CamarQo PSOB Sim
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PartIdo Bloco Voto

PARANÁ
Alex Canziani PSOB Sim
Basilio Villani PSOB Sim
Chico da Princesa PSOB Sim
Oilceu Sperafieo PPB Sim
Or. Rosinha PT Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim
Iris Simões PTB Sim
Ivanio Guerra PFl PFLlPST Sim
José Borba PMOB Sim
José Carlos lI.1artir:ez PTB Sim
Luciano Pizzatto PFl PFLlPST Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Márcio Matos PTB Sim
Moacir Mieheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odilio Balbinotti PSOB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Padre Roque PT Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS POT/PPS Sim
Santos Filho PFL PFLlPSr Sim
Werner Wanderer PFL PFlIPSr Sim

Total Paraná: 25

SANTA CATARINA
Antônio Cartos Konder Reis PFL PFUPST Sim
Cemi!o lVitollsS ~I :::;"11
Edinho Bez PMDB Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Fernando Coruja POT POT/PPS Sim
Gervásio Silva PFL PFUPST Sim
João Malas PMDB Sim
Jo30 Pízzolatti PPB Sim
Luci Choínacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL PFUPST Sim

Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL
Airton Oipp POT POT/PPS Sim
Alceu Collares por POT/PPS Sim
Ana Corso PT Sim
Clovis IIgenfritz PT Sim
Edir Oliveira PTS Sim
Enio Baeei POT POT/PPS Sim
Esther Grossi PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCOOB Sim
Fetter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim

Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO SUL
Nelson Marchezan PSOB Sim
Orlando Oasconsi PT Sim
Osmar Terra PMDB Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos POT POT/PPS Sim
Telmo Kirst PPB Sim

Tnl:>1 Ain r......vf.. tin !::1I1 . 1Q



Art. 1° O art. 53 da Constituição Federal
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 53. Os deputados e senadores
são invioláveis, civil e penalmente, por qua
isquer de suas opiniões, palavras e votos.

§ 1° Os deputados e senadores, desde a
expedição do diploma, serão submetidos a jul
gamento perante o Supremo Tribunal Federal.

§ 2° Desde a expedição do diploma, os
membros do Congresso Nacional não pode
rão ser presos, salvo em flagrante de crime
inafiançável. Neste caso, os autos serão re
metidos dentro de vinte e quatro horas à
Casa respectiva, para que, pelo voto da maio
ria de seus membros, resolva sobre a prisão.

§ 3° Recebida a denúncia contra senador
ou deputado, por crime ocorrido após a djplo
mação, o Supremo Tribunal Federal dará ciên
cia à Casa respectiva, que, por iniciativa de
partido político nela representado e pelo voto
da maioria de seus membros, poderá, até a
decisão final, sustar o andamento da ação.

§ 4° o pedido de sustação será apreci
ado pela Casa respectiva no prazo improrro
gável de quarenta e cinco dias do seu rece
bimento pela Mesa Diretora.

§ 5° A sustação do processo suspende
a prescrição, enquanto durar o mandato.

§ 6° Os deputados e senadores não
serão obrigados a testemunhar sobre infor
mações recebidas ou prestadas em razão
do exercício do mandato, nem sobre as pes
soas que lhes confiaram ou deles recebe
ram informações.

§ 7° A incorporação às Forças Armadas
de deputados e senadores, embora rnil~ares

e ainda que em tempo de guerra, dependerá
de prévia licença da Casa respectiva.

Dá nova redação ao art. 53 da Cons
tituição Federal.

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:
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. O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, peço a APROVADA, com o registro dos votos contrários
palavra. dos Deputados Ibrahim Abi-Ackel e Fernando Gabeira.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
dência, está terminando o processo de votação. Va- a mesa e vou submeter a votos a seguinte
mos aguardar o término do processo de votação para Redação Final
que os Srs. Deputados possam se manifestar. REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a CONSTITUiÇÃO N0 610-D, DE 1998
mesa emenda aglutinativa assinada por diversos líde-
res partidários, que sugere a inclusão do termo "pelas
ações" no caput do texto.

EMENDA AGLUTINATIVA N°

Os deputados e senadores são invioláveis, civil e
penalmente, por suas opiniões, palavras, votos e pelas
ações no exercício do mandato ou em função dele.

Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPST - Roberto Jefferson, Líder do PTB - Iná
cio Arruda, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB
- Miro Teixeira, Bloco Parlamentar PDT/PPS - Bis
po Rodrigues, Vice-Líder do Parlamentar PUPSL 
Gerson Peres, Vice-Líder do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidên
cia não acolhe esta emenda por ser inadequada. Não
cabe, em segundo turno, emenda aglutinativa, além do
que ela altera o mérito da proposta. Reconheço as inten
ções do Deputado Haroldo Lima, extremamente saudáve
is, mas esta Presidência tem sido e deverá continuar sen
do, V. Exa. há de compreender, fiel ao Regimento Interru

Não cabe a figura da emenda aglutinativa em
segundo turno, porque não há o que aglutinar.

O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. GERMANO RIGOnO (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota
ções anteriores, votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Peço aos
Srs. Parlamentares que esperem que eu conclua a
votação para poderem se manifestar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa emenda de redação que a Presidência irá ler:

Emenda de Redação n° 1.
No caput do art. 53, inclua-se entre as

expressões "por suas opiniões" a expressão
"quaisquer de", ficando assim redigido:
".. .por quaisquer de suas opiniões. "

Assina: José Robel1o Batochio,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PDTIPPS

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção a emenda.

Aqueles que forem favoráveis permaneçam
como se acham.
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§ 8° As imunidades de deputados ou se
nadores subsistirão durante o estado de sítio,
só podendo ser suspensas mediante o voto
de dois terços dos membros da Casa respec
tiva, nos casos de atos, praticados fora do re
cinto do Congresso, que sejam incompatíveis
com a execução da medida." (NR)

Art. 2° Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2001 . 
Ibrahim Abi-Ackel, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles que
estiverem de acordo permaneçam corno se acham.

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Cumpri

mento e aplaudo o Parlamento brasileiro neste instan
te pela grande demonstração que deu, compreenden
do a necessidade de avançarmos, garantindo as prer
rogativas fundamentais no exercício do mandato!
Cumprimento cada um dos Srs. Parlamentares por
este momento histórico da Câmara dos Deputados do
Brasil! (Palmas prolongadas.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Parla
mentares poderão manifestar-se sobre outros assun
tos no momento das votações nominais ou nos enca
minhamentos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 2.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N° 222-0, DE 2000

(Do Sr. Juquinha)

Discussão, em segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n°
222-0, de 2000, que acrescenta o art. 149
à Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Quero fa
zer um apelo aos Srs. Parlamentares que estão inscri
tos para a discussão dessa matéria. Obviamente,
aqueles que não o puderem atender terão assegura
do o direito regimental de se pronunciar.

Consulto os seguintes Parlamentares se abrem
mão das suas inscrições para discutir a matéria, já
que se trata de votação em segundo turno de propos
ta já aprovada na Casa: Deputada Miriam Reid. (Pau
sa.) A Mesa agradece a V. Exa.

Deputado José Roberto Batochio (Pausa.) A
Mesa agradece.

Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. (Pausa.) A
Mesa agradece.

Deputado Babá (Pausa.) A Mesa agradece.
Deputado Luiz Carlos Hauly (Pausa.) A Mesa

agradece.
Deputado Osmar Terra.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, apenas solicito aos
Parlamentares que permaneçam em plenário até o fi
nal da votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência agradece til faz eco às palavras de V. Exa.

Deputado Fernando Coruja. (Pausa.) A Presi
dência agradece.

Deputado Pompeo de Mattos (Pausa.) A Presi
dência agradece.

Deputado Gervásio Silva. (Pausa.) A Presidên
cia agradece.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em rela

ção ao encaminhamento, faço o mesmo apelo aos se
guintes Parlamentares:

Deputada Miriam Reid. (Pausa.) A Presidência
agradece.

Deputado José Roberto Batochio. (Pausa.) A
Presidência agradece.

Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. (Pausa.) A
Presidência agradece.

Deputado Babá. (Pausa.) A Presidência agradece.
Deputado Luiz Carlos Hauly. (Pausa.) A Presi

dência agradece.
Deputado Pompeo de Mattos. (Pausa.)

A Presidência agradece a demonstração de
companheirismo para com os Srs. Parlamentares.
(Palmas).

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
Mesa o seguinte Requerimento de Destaque:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Do Bloco PSB/PCdoB)

Requeremos, nos termos do § 2° do art. 161 do re
gimento Interno" destaque para votação em separada
do(a) Parágrafo Unico constante do art. 149A (art. 1° da
PEC).

Sala das Sessões, 13de novembro de 2001. -Iná
cio Arruda, Líder do Bloco Parlamentar PSBlPCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos a Proposta de Emenda à Constituição
n° 222-C, de 2000, em segundo turno, ressalvado o
destaque.

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

Art. 1° A Constituição Federal passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 149A:

"Art. 149A. Os Municípios e o Distrito
Federal poderão instituir contribuição, na
forma das respectivas leis, para o custeio do



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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, a votação é nominal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Correto. E
é preciso inclusive que o painel registre a orientação
dos Srs. Parlamentares. Creio que interpreto o senti
mento dos Líderes e solicito que seja encaminhado o
voto "sim" no painel. Passamos à votação nominal.

Todos os partidos encaminham o voto "sim"?
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB
encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Descul
pe-me.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, votamos
"não" na votação passada e vamos manter nosso voto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Obvia
mente, a posição do partido tem de ser respeitada.

O Bloco Parlamentar PCdoB/PSB vota "não".
O SR. MARCOS ROLlM - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. MARCOS ROLlM (PT - RS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, na votação simbólica an
terior V. Exa. registrou os votos contrários dos Depu
tados Ibrahim Abi-Ackel e Fernando Gabeira. Queria
que registrasse o meu também.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está re
gistrado.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL 
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, sugiro a V. Exa., para acelerar o processo de
votação, que os votos dos Srs. Deputados nesta vota
ção sejam computados, para efeitos administrativos,
em relação às votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Acolho
excepcionalmente a sugestão de V. Exa. em benefício
da celeridade dos trabalhos.
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serviço de iluminação pública, observado o Aqueles que votarem neste momento terão tam-
disposto no art. 150, 1/1. bém seu voto computado na votação ou nas votações

Parágrafo único. É facultada a que se anteriores. Faço isso excepcionalmente.
refere o caput, na forma de consumo de Há um.destaque a e~ta matéria_que terá que ser
energia elétrica. votado, nominalmente apos a votaçao do texto. Por

tanto, e fundamental que os Srs. Parlamentares per
maneçam em plenário.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente,
V. Exa. vai encerrar a sessão?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Quando
concluirmos o processo de votação a Mesa irá avaliar
essa decisão, Deputado. Dependerá do quorum. A
Mesa pretende continuar com a votação.

O SR. INÁCIO ARRUDA - É porque o prazo da
sessão está esgotado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É verda
de, mas estamos em processo de votação, Deputado
Inácio Arruda. Poderia até prorrogar a sessão, mas
não vou fazê-lo agora. Antes de concluir o processo
de votação vou definir se a sessão será prorrogada ou
até se convocarei uma nova sessão extraordinária.

O SR. INÁCIO ARRUDA - V. Exa. deveria con
vocar, é o correto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Estamos
em processo de votação.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Estamos encami
nhando a votação, Sr. Presidente. V. Exa. não abriu o
painel, o tempo da sessão está esgotado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É extem
porâneo.

O SR. INÁCIO ARRUDA - É apenas uma ques
tão regimental.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Estamos
em processo de votação, Deputado Inácio Arruda. É
extemporânea a ponderação de V. Exa.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na votação
desta proposta em primeiro turno houve um pequeno
imbróglio entre o PDT e o PPS.

Na ocasião, o PPS encaminhou o voto "sim" e o
PDT, por intermédio do Deputado Miro Teixeira, que me
ligou agora, encaminhou o voto "não". Na verdade, o
PDT encaminhou "não" no painel, só para registrar nas
notas taquigráficas, embora a bancada esteja liberada
para votar com sua consciência. Eu, particularmente,
vou votar "sim". O Líder Miro Teixeira mantém, só para
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registro nas notas taquigráficas. porque no primeiro tur- taria de Ação Social. pelo programa realizado pelo
no houve uma certa confusão. que o partido vota "não". Presidente Fernando Henrique Cardoso, como tam-
Portanto, particularmente votarei "sim". bém na área de saúde. Lagarto ficou em primeiro lu-

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente. peço gar, em todo o Brasil, Sr. Presidente, fato publicado
a palavra pela ordem. pela revista ISTOÉ, tendo recebido o prêmio na área

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V de epidemiologia e prevenção e controle de doenças.
Exa. a palavra? Lagarto ficou em primeiro lugar na cobertura vacinal.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Sem Parabenizo o Prefeito de Lagarto pela conquista
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a matéria já foi discu- de mais um prêmio, recebido na cidade do Rio de Ja-
tida quando de sua votação em primeiro turno, mas que- neiro, no dia 23. por ter ficado entre os vinte melhores
ro apenas ressaltar um aspecto. Fui Prefeito, conheço a na aplicação do Programa Cidadão do Futuro.
realidade do Município, conheço suas dificuldades em Parabenizo também a Sra. Secretária de Saúde,
relação à iluminação pública. Essa proposta de emenda Ora. Lourdes Goretti. que vem revolucionando a área
constitucional vem suprir a lacuna legal, já que até o Su- de saúde e de ação social naquele Município.
premo Tribunal Federal declarou inconstitucional a taxa Muito obrigado.
de iluminação pública. Com esta proposta estamos regu-
lamentando juridicamente a questão para que os Municí- O SR. ENIO BACCI-Sr. Presidente, peço a pa-
pios voltem a arrecadar a taxa de iluminação pública. lavra pela ordem.

Por isso, o PPS vota "sim" à criação da taxa de O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V
iluminação pública. Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidên- O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Sem revi-
cia solicita aos Srs. Deputados que tomem seus lugares, são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. mentares, gostaria de justificar meu voto. Na votação

Está iniciada a votação. anterior, no primeiro turno, votei contrariamente à cri-
Queiram seguir a orientação do visor de cada ação da taxa de iluminação pública. com base em

posto. dois argumentos: primeiro, o Governo Federal. la
mentavelmente, não faz a reforma tributária e não dá

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- aos Municípios os recursos necessários; segundo,
dência reitera a necessidade da permanência em ple- nós temos hoje uma planilha de custos das empresas
nário porque sobre esta mesma matéria há um desta- do setor que já têm embutido no preço da energia elé-
que que deverá ser submetido à votação nominal. trica o custo da iluminação pública.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem. Então, por uma questão de coerência. enten-

dendo a necessidade dos Municípios e consciente de
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V que meu voto não será decisivo, manterei minha posi-

Exa. a palavra. ção exatamente como um protesto, porque o Governo
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - está usando a via mais fácil para sanar essa questão

RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- da iluminação pública, mais uma vez onerando o con-
dente, quero reafirmar a posição da bancada do Parti- tribuinte. O contribuinte terá de pagar a iluminação
do Socialista Brasileiro contra a cobrança da taxa de pública, quando na verdade o Governo deveria
iluminação pública. Debatemos amplamente o assun- fazê-lo por meio da reforma tributária. As empresas
to e entendemos que a cobrança não é indevida, é in- de iluminação pública deveriam ter sua parcela de
constitucional. contribuição nesse aspecto. Todo esse dinheiro que

O Partido Socialista Brasileiro reafirma sua po- se vai arrecadar do contribuinte, lamentavelmente, vai
sição contrária à cobrança da taxa de iluminação pú- para as mãos dessas empresas de energia elétrica.
blica. Fica clara, assim, a posição do PSB e do PCdoB Então. justifico meu voto. Continuo votando
em relação a essa matéria. "não", mas compreendendo, dentro desse quadro,

Muito obrigado. que os Prefeitos acabam reféns em toda essa situa-
O SR. SÉRGIO REIS - Sr. Presidente, peço ação, Sr. Presidente.

palavra pela ordem. O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V te, peço a palavra pela ordem.

Exa. a palavra.
O SR. SÉRGIO REIS (PTB - SE. Pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de VExa. a palavra.
informar à Câmara dos Deputados que o Prefeito do O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
Município de Lagarto, Sr. Jerônimo Reis, recebeu, na revisão do orador.) - Sr. Presidente, discutimos am-
última semana, dois importantes títulos: um na Secre- piamente a matéria na bancada do PTB. A TIP era co-
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brada pacificamente até sua argüição de inconstituci
onalidade no Supremo Tribunal Federal.

Sr. Presidente, as Prefeituras, que lidam diretamen
te com o cidadão - e o sentimento de Nação nasce a
partir do Município -, estão falidas, sem condições de pa
gar a Taxa de Iluminação Pública às operadoras de ener
gia elétrica, tanto a estatal como a privatizada.

Dessa maneira, restabelecendo um costume da
população brasileira, o Partido Trabalhista Brasileiro
vota "sim" e tranqüilamente reafirma sua posição to
mada no primeiro turno de votação.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, estamos encaminhando favoravelmente
à contribuição de iluminação pública por ser necessá
rio repartir essa despesa.

Essa taxa é completamente diferente do impos
to, que é uma imposição. A contribuição é dada por
toda a sociedade. Como não foi aceita pelo Supremo
Tribunal Federal, temos de dar-lhe um tratamento
constitucional.

A alternativa encontrada pelo Relator, Deputado
Osmar Serraglio, e por toda a Comissão foi a criada
na PEC nO 222, já votada em primeiro turno e que fará
com que cada comunidade reparta sua despesa de
iluminação pública, o que é justo e acontece em todos
os países democráticos desenvolvidos. É o custeio de
uma despesa pública. É diferente da utilização do di
nheiro dos impostos, de onde quer que venha. Impos
to é para ser utilizado em outras atividades. A contri
buição de iluminação pública vai ajudar os Municípios
brasileiros, fará com que realmente essa despesa
não onere a educação, a saúde, a assistência social.
É uma despesa cotizada, repartida. Por esta razão há
o convencimento da maioria de votar a matéria.

Sr. Presidente, faço um apelo municipalista
àqueles que apresentaram destaque para retirá-lo,
como contribuição para o processo legislativo. É mui
to importante a retirada desse destaque para poder
mos enviar essa emenda constitucional ao Senado
Federal, porque temos pouco tempo até o final do
ano. Pelo princípio da anterioridade, esta matéria de
verá ser votada ainda este ano naquela Casa.

Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. apelasse aos
autores do requerimento para que retirem esse desta
que; um apelo Parlamentar, de companheiro municipalis
ta, para atender à vontade e determinação da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes de
conceder a palavra aos nobres Deputados, comunico
ao Plenário que, a partir de entendimento entre os
Srs. Líderes partidários - praticamente todos -, está

sendo, de ofício, retirada da pauta a proposta de
emenda constitucional que seria votada a seguir.

a entendimento foi feito com o Relator da maté
ria, que solicitou à Presidência que a matéria que tra
ta da participação do capital estrangeiro nas empre
sas de comunicações seja o primeiro item da pauta
da próxima terça-feira. Portanto, essa matéria não
será submetida a votos hoje.

Contudo, a Presidência informa ao Plenário que
tem sobre a mesa quatro propostas, cuja urgência foi
aprovada ontem, que se referem à criação das condi
ções para o pagamento dos funcionários públicos, entre
eles professores. Inclusive, uma delas é sobre a criação
de gra@cações. Se o consenso havido ontem, quando
da votação da urgência, for mantido hoje, esta proposta
poderá ser submetida à votação simbólica.

Esta Presidência tem o compromisso ainda de
submeter a voto outra matéria que diz respe~o ao pro
cesso da urna eletrônica. No momento em que a Mesa
retirar de pauta a proposta de emenda consti1ucional que
se refere à participação do cap~al estrangeiro, colocará
em votação a proposta que diz respe~o aos pagamentos
dos funcionários públicos e dos professores.

O Líder Inácio Arruda levantou uma questão
que precisa ser observada. No momento em que en
cerrar esta votação, já terá expirado o tempo previsto
para esta sessão. Se houver acordo entre todos, po
deremos continuar votando as matérias às quais me
referi nesta sessão.

Não havendo consenso, o Regimento prevê que
o Presidente encerre esta sessão. Eu convocaria ime
diatamente a seguir urna nova sessão. Teríamos um
segundo problema: a manutenção ou não do painel
para que não ficássemos aguardando a obtenção de
quorum.

Consulto ao Plenário, em especial ao Líder Iná
cio Arruda. Se houver consenso entre todos os pre
sentes, manteremos, ainda nesta sessão - sem a ne
cessidade de abertura de novo painel -, a votação
dessas matérias às quais me referi.

Se V.Exa. mantiver a observação, que é correta
do ponto de vista regimental, a Presidência terá de, a
partir do término desta votação, encerrar esta sessão
e convocar imediatamente outra. Repito que essas
votações poderão ser feitas simbolicamente.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/pedoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, devido às circuns
tâncias, se houver acordo entre todos os Líderes - e pa
rece que há consenso -, não criaremos nenhum obstá
culo, participaremos do acorch Fica registrada a justeza
da observação feita por nós de que deveríamos estar
numa outra sessão e não na continuidade desta.
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Sim
Não
Abstenções
Total

certamente não virá e será mantida a ordem da ses
são extraordinária programada a seguir.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, so
bre este mesmo assunto. Primeiro, gostaria que en
cerrássemos imediatamente a votação e passásse
mos ao destaque para votar toda a TIP hoje.

No mérito, não há acordo ainda com relação aos
projetos de reajustes. A negociação está sendo feita e
há uma tabela que chegará à Casa. Não temos como
nos comprometer com o mérito.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
bem. A informação de V.Exa. é definitiva para mim.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou encero
rar a votação. A Mesa fez essa consulta, compreenden
do que poderia haver consenso com relação à matéria.

Está encerrada a votação.
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or

dem.) - Sr. Presidente, gostaria de dizer a V. Exa. que
o Deputado Miro Teixeira - data venia, posso até es
tar equivocado - não se está lembrando de que o pra
zo determinado na legislação eleitoral, de um ano an
tes das eleições, está vencido.

A urgência não tem procedência. A eleição será
em outubro do ano que vem e já passamos de um
ano. Essa mudança da urna eletrônica, na Lei Eleito
ral, não pode viger para o próximo pleito. Não há por
que se ter essa pressa toda. É inócua, e ainda vai ao
Senado. A legislação que modifica a Lei Eleitoral ou
procedimentos eleitorais só pode ser elaborada com
um ano de antecedência.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Gerson Peres, essa matéria ainda não está em deba
te. Compreendo a preocupação de VExa. A Casa a
recebe como alerta de VExa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
vai anunciar o resultado da votação:

VOTARAM

326
41

07
374

É Aprovada em Segundo Turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 222, de 2000, Ressalvado
o Destaque..

Havendo acordo, portanto, nós nos manteremos
coerentes com relação à matéria que irá à pauta, fruto
também de amplo acordo trabalhado por esta Casa
na Comissão de Educação e por todos os Líderes que
participaram da discussão desta matéria, para apro
var o que ficou decidido com os professores.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sobre a
Mesa também há uma urgência urgentíssima aprova
da há três semanas, aproximadamente, que dispõe
sobre a impressão da cédula da urna eletrônica. Eu já
estou ficando sem resposta para meu partido.

Apelo para que se siga a ordem e o primeiro
item seja o da impressão da cédula. Peço ao Deputa
do Walter Pinheiro que retire as emendas do PT, pois
daqui a pouco não adiantará aprovarmos esse proje
to, porque o Tribunal Superior Eleitoral não terá condi
ções de implementar. Então, vamos votar. Que cada
um assuma sua responsabilidade. Portanto, faço um
apelo ao Líder do PT para que se retirem as emendas
e se cumpra o acordo que foi feito no Senado no senti
do de votar o projeto. Emendas aprovadas aqui, obvi
amente, serão derrubadas no Senado.

Então, tenhamos visão prática. O PSDB, o
PMDB e o PFL concordam. Apelo ao Deputado Wal
ter Pinheiro, à Liderança do PT para que socorra a de
mocracia brasileira neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Miro Teixeira, concordo com VExa., inclusive com re
lação ao mérito da matéria a que se refere. Esclareço
que ela consta da pauta da sessão extraordinária que
seria iniciada a seguir. Não há nenhum problema que
seja discutida ainda nesta sessão, se houver entendi
mento entre os Líderes. Consulto ao Plenário - já que
essas votações seriam simbólicas - se poderíamos
votar essas matérias. Em seguida, entraríamos na
questão que se refere à urna eletrônica.

Para que fique claro: VExa. compreendeu que o
próximo item da pauta seria sua proposta. Não é. A
pauta da sessão em curso encerrar-se-ia com a vota
ção da PEC - que foi retirada - e com a apuração dos
votos da eleição do Conselho da República.

Fiz urna consulta ao Plenário, dada a relevância
da urgência. Não quero comparar relevâncias, porque
também considero relevante o assunto que VExa. traz.

Há uma questão que diz respeito ao pagamento
dos funcionários públicos. Excepcionalmente, estava
sugerindo que essa matéria pudesse entrar em pauta
agora. Não havendo entendimento e consenso, ela
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC N° 222/2000 - SEGUNDO TURNO

Início Votação: 05/12/2001 20:25

Fim Votação: 05/12/2001 20:40 Presidiram a( \f..otação: Aécio Neves -19:46

Total Quorum 375

Resultado da Votação
Sim 326
Não 41
Abstenção 7

Total da Votação 374

Art. 17 1

Orientação
PFUPST -Sim
PSOB -Sim
PMDB -Sim
PT·Sim
PPB -Sim
PTB-Sim

"PDT/PPS • Sim
PUPSl. Sim
PSB/PCDOB - Não

o

Partido Bloco Voto
RORAIMA
~jrton Cascavel PPS PDT/PPS Sim

Alceste Almeida PL PUPSL Sim
Almir Sá PPB

u
Sim

Luis Barbosa PFL PFUPST Sim

Salomão Cruz PFL PFUPST Sim

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Antonio Feijao PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim

Eduardo Seabra PTS Sim

Total Amapá: 3

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim



Dezcmbm de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quiuta-leira 6 62589

Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Simão Sessim PPB Sim
Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Vivaldo Barbosa POT PDT/PPS· Sim

ú
Wanderley Martins PSB PSB/PCOPS Não

Total Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOS Não
Aloizio Mercadante PT Sim
Andr-é Benassi PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Sim
Antonio Kandir PSOS Sim
Arnaldo Faria de Sá PTS Nao
Arnaldo Madeira PSOS Sim
Ary Kara PTS Sim
Celso Russomanno PPB Não
Chico Sardelli PFL PFUPST Sim
Clovis Volpi PV Sim

Corauci Sobrinho PFL PFLlPST Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Dr. Hélio POT PDT/PPS Sim
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim
Gilberto Kassab PFL PFLlPST Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
.Ioão Eduardo Dado POT PDT/PPS Sim

João Herrmann Neto PPS PDT/P?S Sim

José de Abreu PTN Sim
José Dirceu PT Sim

José Genorno PT Sim
José Indio PMDB Sim
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Não
Julio Semeghinj PSDB Sim
Kincas Mattos PSB PSB/PCOOB.. Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PT8 Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PS8 PSBípCOOB Nao

Medeiros PL PLlP~L Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL PFUPST Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTS Sim
Neuton Lima PFL PFLlPST Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSOB Sim
Paulo Lima PMOS Sim

o
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Robson Tuma PFL PFLlPST Sim
Rubens Furlan PPS POT/PP&, Sim

Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Salvador Zimbaldi PSOB Nêo
Sampaio Dória PSOB Sim
Silvio Torres PSOB Sim
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Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Wagner Rossi PMDB Sim
WaÇjner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDS Sim

Total São &aulo : 54

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL PFLlPST Sim
Uno Rossi PSDS Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Ricarte de Freitas PSDS Sim

v

Teté Bezerra PMDB Sim
Wilson Santos PSDS Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo MaÇlela PT Abstenção
Osório Adriano PFL PFlJPST Sim
Paulo Octávio PFL PFLlPST Sim
Pedro Cerso PT Sim

Total Oistrito Federal: 6

GOIÁS
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB Não
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Alistenção
Jovair Aranles PSDS Sim
Lidia Quinan PSDa Sim
Lúcia Vânia PSDB Abstenção
Luiz Biltencourt PMDB Abstenção
Pedro Canedo PSDB Sim
Pedro Chaves PMDB Abstenção
Vilmar Rocha PFL PFUPST Sim

Total Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz PMDB Sim
Manoel Vitório PT Sim
Marçal Filho PMD8 Não

"Pedro Pedrossian PPB Sim
Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL PFUPST Sim
Affonso Camargo PSDB Sim
Baslijo Villani PSDS Sim
Chico da Princesa PSOB Sim

Partido Bloco Voto
PARANÁ
Dilccu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosint:la PT Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Sjmõe~ PTB Sim
Ivanio Guerra PFL PFUPST Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
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José JaneAe PPB Sim
Luciano Pizzalto PFL PFUPST Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Sim
Márcio Matos PTB Sim
Moacir Michelello PMOB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odllio Balbinolti PSOB Sim
Oliveira Filho PL PL/PSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Padre Roque PT Sim
Rubens Bueno PPS POT/PPS Sim
Santos Filho PFL PFLlPST Sim
Werner Wanderer PFL PFUPST Sim

Total Paraná: 25

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL PFU?ST Sim
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMOB Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Fernando Coruja POT POT/PPS Sim
Gervásio Silva PFL PFLlPST Sim
Joao Matos PMOB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL PFLlPST Sim
Pedro Bittencourt PFL PFUPST Sim
Serafim Venzon POT POTIPPS Sim

Tolal5anta Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Adão Preito PT Sim
Airton Dipp PDT PDT/PPS Sim
Alceu Collares PDT PDT/PPS Sim
Ana Corso PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Clovis IIQenfritz PT Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Enio Bacci PDT PDT/PPS Não
Esther Grossi PT Sim
Ezldio Pinheiro PSB PSB/PCDOB Sim
Felter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Germano Rigotto PMDB Abstenção

Partido Blocõ Voto
RIO GRANDE DO SUL
Honrique Fontana PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osmar Terra PMDB Sim
Osvaldo giolchi PMOB Sim
PauJoPaim PT Sim
Pompeo de Mattos POT PDT/PPS Sim
Telmo Kirst PPB Sim

Tolal Rio Grande do Sul: 24



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está ins
crito para encaminhar contrariamente à matéria o De
putado Gervásio Silva.

Ouviremos S.Exa., Deputado Odelmo, e, logo
em seguida, antes mesmo de iniciarmos a votação do
destaque, V.Exa. terá a palavra, assim como o Depu
tado Miro Teixeira.

Deputado Gervásio Silva, mantém V.Exa. a ins
crição?

O SR. GERVÁSIO SILVA - Sr. Presidente, abro
mão.

O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CORIOLANO SALES (PMDB-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com a orientação do
meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Quem vo
tar a próxima matéria estará absolvido do pecado an
terior da ausência.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para falar
contrariamente, concedo a palavra ao Deputado Ger
vásio Silva.

O SR. GERVÁSIO SILVA (Bloco/PFL-SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o nosso encaminhamento é contra o desta
que apresentado. Se suprimido o parágrafo único
desta matéria, a cobrança da TIP tornar-se-á pratica
mente impossível. A única forma de cobrá-Ia e ocorrer
menor índice de inadimplência é ela ser feita junta
mente com a conta de consumo de energia.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há desta- É verdade, houve muitas propostas nesta Casa,
que sobre a mesa. e as Câmaras de Vereadores terão a possibilidade

Consuho o Líder Inácio Arruda se será mantido. De de, quando legislarem sobre a matéria, isentar os que
qualquer maneira, teremos de submetê-lo à votação. consomem o mínimo da cota prevista de consumo de

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE. energia elétrica.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Em Santa Catarina, há Municípios, a exemplo
trata-se de destaque do nosso bloco parlamentar. Va- de Pinhalzinho, em que não é cobrada essa taxa dos
mos manter o destaque. A Deputada Luiza Erundina consumidores que estão dentro do percentual mínimo
vai fazer o encaminhamento. de consumo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É direito Por isso, na qualidade de Presidente da Comis-
de V.Exa., e direito é para ser respeitado. são Especial que deu parecer à PEC n° 222, apela-

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a mos para os Parlamentares no sentido de que votem
mesa a seguinte proposição: pela manutenção do parágrafo único, a fim de tornar

mos eficiente a legislação ou a PEC aqui aprovada.
Destaque para votação em separado

do parágrafo único do art. 149-A. da Consti- Todos sabemos, principalmente os que já foram
tuição Federal, constante do art. 1° da PEC Prefeitos, que os Municípios recorrem, de pires na

mão, aos Governos Estaduais e ao Governo Federal.222.
Os Municípios estão enfrentando muitas dificuldades,
neste final de ano, de se adequarem à Lei de Respon
sabilidade Fiscal. Portanto, neste momento, não po
demos negar essa condição ao Município.

A verdade é que alguém terá de arcar com o ônus
do consumo de energia elétrica na iluminação pública,
mas os Municípios não têm condições de fazê-lo, visto
que, após a Const~uição Federal de 1988, houve des
centralização de inúmeros serviços, mas não houve
descentralização de receita suficiente que lhes possibili
tasse fazer frente a essas necessidades.

Sabemos que estamos defendendo medida im
popular - defender cobrança de imposto é sempre im
popular -, mas não estamos aqui para ser demago
gos e sim para votar medidas, impopulares ou não, que
possibil~em as mudanças necessárias e dêem condi
ções de sobrevivência aos Municípios brasileiros..

Temos que ter consciência, Sr. Presidente, de
que é nos Municípios que as pessoas vivem. É lá que
estão as necessidades das pessoas. E se não dotar
mos os Municípios de condições para fazer frente a
essas necessidades, podem ter certeza, Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Parlamentares, que o Brasil ficará
muito pior do que está hoje.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os líde
res Odelmo Leão e Miro Teixeira falarão antes do iní
cio do processo de votação. Mas não há inscrição de
nenhum outro orador para encaminhar a matéria.

O Líder Inácio Arruda, autor do requerimento,
havia dito que a Deputada Luiza Erundína falaria para
encaminhar. Mas não há inscrição. Consulto se have
rá esse encaminhamento.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Quero fazer encami
nhamento favorável ao destaque.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - VExa. Sr. Presidente, a aprovação da proposta nos ter-
quer se inscrever para encaminhar? Podem caminhar mos em que está favorecerá muito as concessionári-
dois a favor e dois contrariamente. as. Interessa a elas que o valor dessa contribuição re-

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sr. Presiden- caia sobre a conta do consumidor individual. Essa
te, peço a palavra pela ordem. emenda é simplesmente para impedir que a conta da

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem iluminação pública seja incluída na conta do consumo
V.Exa. a palavra. individual.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- Apelo aos nobres pares no sentido de que não
são do orador.) - Sr. Presidente, só para registrar o incluam a cobrança da contribuição de iluminação pú-
meu voto na votação anterior. O meu Partido encami- blica na conta individual. Com isso, pelo menos a con-
nhou o voto "sim", mas meu voto é "não". cessionária não poderá cortar a energia de uma famí-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ O Deputa- lia simplesmente porque não conseguiu pagar o total
da despesa com energia.

do Odelmo Leão registra o voto "não", na votação an-
terior. O SR. WILSON BRAGA - Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Deputada a palavra pela ordem.
Luiza Erundina, mantém VExa. a inscrição feita pelo O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
Líder? VExa. a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA- Sim, Sr. Presidente. O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PFL - PB. Sem
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Então, revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-

dou a palavra à Deputada Luiza Erundina, e, em se- rior votei com a orientação do meu partido.
guida, ao Deputado Miro Teixeira. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB _ SP Miro Teixeira, quer VExa. para encaminhar favoravel-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, colegas mente ao destaque?
Parlamentares, volto a apresentar os mesmos argu- O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, penso
mentos que apresenta'mos quando da votação da que a palavra deveria ser dada a um orador que fosse
matéria. encaminhar contrariamente.

Primeiro, entendo que essa contribuição onera O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É o ade-
de forma absurda a população mais pobre dos nos- quado. VExa. poderá falar ao final. Achei que estives-
sos Municípios. E mais, Sr. Presidente, se for aprova- se ansioso para se pronunciar.
da pelas Câmaras Munic;pa;s a cobrança dessa con- O SR. MIRO TEIXEIRA - Fico mais ansioso
tribuição na conta individual de consumo de energia, para ouvi-lo!
torna ainda mais injusta essa medida. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo

Sabemos das dificuldades da maioria das famíli- a palavra ao Sr. Deputado Osmar Terra para falar con-
as pobres da periferia, sobretudo nos grandes cen- trariamente ao destaque.
tros urbanos, de manter o pagamento de seus com- O SR. OSMAR TERRA (PMDB - RS. Sem revi-
promissos em relação aos serviços públicos, que têm são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
sido majorados freqüentemente. Em contrapartida, a dos, estamos no limite do tempo para o encaminha-
renda dessas famílias não tem acompanhado o que mento dessa matéria ao Senado Federal. Se não se-
se tem cobrado dessa população. guir hoje para aquela Casa, a contribuição para ilumi-

A inclusão dessa contribuição, ainda mais se co- nação pública não mais poderá ser viabilizada para o
brada na conta individual do consumo de energia, tor- próximo ano, porque ainda é preciso a tramitação no
na ainda mais injusta e mais penosa essa carga tribu- Senado e a criação de lei municipal.
tária que incide sobre a classe trabalhadora. Sr. Presidente, essa é uma luta do Movimento

Sr. Presidente, quando uma família não conse- Municipalista há mais de dez anos. Não se trata de
gue pagar sua conta individual, naturalmente, é sub- proposta do Governo.
metida ao corte imediato de luz. É irrelevante a questão abordada pela Deputa-

Ao se somar a contribuição da iluminação públi- da Lu;za Erundina, qual seja, a de que as pessoas te-
ca, que deve ser superior ao consumo individual, à rão cobrança maior na conta de luz e serão prejudica-
conta do consumo individual, haverá aumento do nú- das. Ora, esse custo pode ser negociado com o Muni-
mero de inadimplentes em relação ao pagamento cípio, com a empresa ou com o Governo do Estado,
desse serviço público. no caso de empresa estatal.
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Quero pedir aos Deputados que fiquem em ple
nário, porque precisamos votar o mais rápido possível
essa matéria para que seja encaminhada hoje para o
Senado. Se ficar para a semana que vem, não haverá
possibilidade de ser cobrada a contribuição no ano
que vem.

Votamos contra o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo

a palavra ao Sr. Deputado Miro Teixeira para encami
nhar favoravelmente ao destaque.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/POT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, não podemos permitir que empresas distri
buidoras de energia cobrem essa tarifa de iluminação
pública, que, a rigor, é nova taxa. Está disfarçada sob
nova denominação, e outra vez cairá no Supremo Tri
bunal Federal, caso seja aprovada.

Aliás, vamos ter iniciativa nessa direção se for
aprovada essa emenda constitucional, porque é o caso
típico de bitributação. Os Municípios, normalmente, têm
na planilha do seu IPTU a inclusão da cobrança da ilu
minação pública, e eles é que pagam às empresas dis
tribuidoras. Acontece que muitas cidades que não con
seguem se organizar com relação à Lei de Responsabi
lidade Fiscal estão ficando com esse dinheiro, tor
nam-se inadimplentes com as distribuidoras. Como elas
não podem cortar a iluminação pública, procuram se so
correr com esse tipo de solução, que, mais uma vez, de
ságua no bolso do contribuinte.

Já está criada essa taxa, tarifa ou contribuição,
que mais adiante discutiremos na Justiça. Agora, per
mitir que a empresa concessionária faça a cobrança
significa retirar do cidadão que deixa de pagar essa
contribuição aquela execução da dívida ativa, o lan
çamento do seu nome na dívida ativa do Município e,
pura e simplesmente, ele terá sua luz cortada.

Portanto, há uma inversão absoluta. O cidadão,
tenha ou não iluminação pública ou se passa ou não por
ruas com iluminação pública, vai pagar. É isso que está
escrito nesta emenda constitucional. V.Exas. ganharam.
Está criada a taxa. Que pelo menos cada Prefeitura as
suma a responsabilidade pela emissão das guias para
se bater na casa do cidadão com uma guia assinada
pelo Prefeito, dizendo que está cobrando cinqüenta
centavos, um real, dois reais, dez reais, sei lá quanto!
Isso deve variar de Município para Município.

Olha-se muito pela ótica do Prefeito. E pela ótica
do cidadão?!

Sr. Presidente, não tenho censuras a quem
exerce seu mandato. O Parlamentar exerce seu man
dato legitimamente, democraticamente, e vota do jei
to que quiser. Não posso deixar também de exercer

meu mandato. Os cidadãos da minha cidade, o Rio de
Janeiro, pelo menos aqueles com quem convivo, que
me abordaram durante a discussão no primeiro turno,
não são favoráveis a essa possibilidade.

Sr. Presidente, estou defendendo o que consi
dero legítimo - cada um defenda o que quiser. Não
permitirei, com meu voto, que venha embutida, na
conta de luz, nova tributação para o consumidor, que,
a rigor, é o que se pretende.

Portanto, voto a favor do destaque, contra o dire
ito de cobrança da concessionária.

A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB-RJ. Questão
de ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
quero chamar a atenção de todos os Líderes e Depu
tados que estão na Casa neste momento...

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A questão
de ordem é dirigida ao Presidente, Deputada.

A SRA. MIRlAM REID - À Presidência ...

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Faça a
questão de ordem. Estou pronto para ouvi-Ia.

A SRA. MIRIAM REID - É a seguinte: esse DVS
é de extrema relevância...

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Qual é a
questão de ordem, Deputada? A Mesa não pode per
mitir a V.Exa. que encaminhe matéria neste instante.

A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, é uma
questão de ordem. Tenho o direito de apresentá-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Faça-a
serenamente, em trinta segundos, Deputada. Esta
mos em processo de votação.

A SRA. MIRIAM REID - A questão de ordem é
que não compete a esta Casa definir, no texto consti
tucional, a forma de cobrança dessa taxa. Alguns Mu
nicípios podem querer cobrá-Ia no IPTU. Nesse caso,
estaremos desrespeitando a competência das Câma
ras Municipais, que têm o direito de legislar sobre a
matéria.

É uma minúcia, Sr. Presidente. É um absurdo in
seri-Ia no texto constitucional!

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta Pre
sidência vai responder à questão de ordem de V.Exa.:
ela está rejeitada.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra para contestar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não é pre
ciso, Deputado. Perrnita que a matéria seja votada.



Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Liberal
entende que os 50 milhões de pobres do País - se-

Art .
Art. 149A .
Parágrafo Unico. É facultada a cobran-

ça da contribuição a que se refere o Caput,
na fatura de consiumo de energia elétrica."

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Líder Alexandre Cardoso?

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Blo-
co/PSB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
destaque apresentado pela eminente Deputada Luiza
Erundina merece a atenção de todos os Deputados.

S.Exa. quer impedir a cobrança, na conta da
concessionária, de taxa da qual o cidadão pode não
estar usufruindo... Esses erros indevidos...

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há pro
blema técnico no microfone de VExa. Peço que utilize
o microfone ao lado.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente,
um exemplo é a concessionária cortar a energia de um
excluído que, evidentemente, não pode pagar sua taxa.

Portanto, o destaque da Deputada Luiza Erundi
na visar impedir o abuso de autoridade por parte da
concessionária, ao cobrar do usuário a taxa de ilumi
nação.

É um absurdo aprovar uma matéria como esta.
Por isso, encaminhamos favoravelmente ao destaque
e contra o texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai prestar esclarecimento quanto à orienta
ção dos Srs. Líderes: os Deputados que quiserem
manter o texto deverão votar "sim"; aqueles que forem
favoráveis ao destaque votarão "não".

O encaminhamento de V Exa. é favorável ao
destaque em votação, portanto, o voto é "não",

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Encaminha
mos "não", contrariamente ao texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É o texto
que está em votação. Por isso, o encaminhamento é
"não".
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O SR. GERSON PERES - Está bem, se VExa. gundo o IPEA - que moram em favelas como as do
não quer. Rio de Janeiro têm luz mas não iluminação pública.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está rejei- Por isso, encaminhamos contra o projeto. Na
tada a questão de ordem. verdade, deveríamos estar criando uma tarifa social:

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub- quem gasta tanto, paga tanto; quem gasta menos,
meter a votos o dispositivo destacado: quem tem um bico de luz ou apenas uma lâmpada em

casa não paga. Como não é possível, o pobre mesmo
é que vai pagar pela luz e pela iluminação pública, da
qual não recebe benefício algum.

Por esse motivo, defendemos que a Taxa de ilu
minação Pública seja cobrada no IPTU ou de forma
independente. O Prefeito só a cobraria na rua, na fa
vela, no alto da pirambeira - conforme dizemos no
Rio de Janeiro - ou do morro onde houvesse, de fato,
iluminação pública.

Portanto, encaminhamos o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS?

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Miro
Teixeira, Líder do PDT, já fez encaminhamento a favor
do destaque e contrário ao texto.

Nós, da bancada do PPS, pensamos diferente
mente, desde a votação em primeiro turno. Por quê?
Porque o projeto dá, à Câmara Municipal, a liberdade
de implantar ou não a cobrança por meio de fatura da
concessionária ou de outra forma.

É bom destacar que os Municípios têm compe
tência para decidir sobre o tema. Se alguém ganha
mais, que pague mais; se ganha menos, que pague
menos; se não tem, que não pague. Trata-se de justi
ça tributária, mas não nos cabe dizer o que devem ou
não fazer.

O texto, de forma inteligente, dá às Câmaras
Municipais a faculdade de implantarem ou não o sis
tema de cobrança em fatura da concessionária.

Por isso, a bancada do PPS vota favoravelmente
à manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Estou en-
contrando dificuldades na orientação do painel.

Está liberado o Bloco Parlamentar PDT/PPS.

Como vota o PTB?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação em
primeiro turno, votamos a favor da matéria.

Entendemos, ao contrário do Deputado Bispo
Rodrigues, que é o pobre que usufrui da iluminação
pública. Rico anda de carro; pobre, a pé. À noite, este
anda na rua iluminada, enquanto aquele tem o farol
do carro.
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É importante que a lei dê à Câmara Municipal a
faculdade de cobrar ou não a taxa na conta de luz.

Já manifestamos nossa posição sobre a maté
ria. O Partido Trabalhista Brasileiro é a favor da manu
tenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para a
manutenção do texto, a orientação será "sim", Depu
tado Roberto Jefferson.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - "Sim", para a
manutenção do texto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PTB
vota "sim".

Como vota o PPB?
O SR. ENI VOLTOllNI (PPB-SC. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer dois rápidos
esclarecimentos.

Primeiro, não há mais discussão com relação à
TIP; trata-se de contribuição.

Segundo, um detalhe despercebido por muitos
é que se está facultando aos Municípios a possibilida
de de instituir ou não a contribuição sobre iluminação
pública; não se está determinando essa cobrança.
Isso pode ser feito por meio de carnê do IPTU, de fa
tura de energia elétrica ou de outra forma.

É fantasioso dizer que estaremos penalizando o
pequeno consumidor, menos investido de bens mate
riais, cobrando a taxa de maneira não divisível, no
caso da iluminação pública. Também é absurdo afir
mar que as pessoas não usufruem desta porque não
têm postes na frente de suas casas, porque a ilumina
ção pública é o conjunto de uma cidade. Como isso
não é divisível, nós temos que pensar na contribuição
e numa maneira de atribuir cobrança. O Município
que tiver sensibilidade social vai verificar quanto con
somem as pessoas, e quem não consumir valores
adequados terá a isenção do valor cobrado. É essa a
questão que precisamos entender.

Com tranqüilidade, o PPB encaminha o voto
"sim".

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PT?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, está havendo uma grande
confusão. Está se dando ao Brasil inteiro a impressão
de que estamos criando uma taxa. Este Parlamento
não está criando taxa alguma. Eu fui Prefeito e
Vice-Prefeito em Angra dos Reis, onde existe taxa de
iluminação pública, e quem a criou foi a Câmara de
Vereadores do Município.

Com relação a este artigo, na prática, se está
respeitando o poder local, pois está sendo facultada à

Câmara a criação ou não da taxa e o estabelecimento
da sua forma de pagamento. Na realidade, nós esta
mos dando um voto de confiança às Câmaras de Ve
readores, dizendo que elas sabem gerir e criar as pró
prias leis.

Portanto, o PT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota contra o destaque, até porque esta matéria já foi
bastante esclarecida e precisamos votá-Ia com ur
gência.

O PMDB vota "sim". Pela manutenção do texto.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o
voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa
lavra o Deputado Luiz Carlos Hauly, que pediu para
fazer o encaminhamento da votação.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Sem
revisãodoorador.)-Desculpe-me, Deputado Silvio Tor
res, mas gostaria de tecer algumas considerações.

A expectativa dessa luta municipalista, de quase
5.600 Municípios, está nas mãos dos Parlamentares.
Portanto, faço um apelo a todos os Parlamentares,
em especial aos Líderes dos partidos que se manifes
taram contrariamente à matéria, como o Deputado
Bispo Rodrigues, da Liderança do Bloco Parlamentar
PUPSL, e ao Líder Miro Teixeira, para que mante
nham o texto.

Já existe essa despesa. Não há almoço grátis!
De uma forma ou de outra, ela é paga, e a forma mais
justa é a condominial, ou seja, cada um pagando uma
parcela. Em toda a história dos Municípios nunca co
braram dos mais pobres. Isso já é uma praxe. A des
pesa é optativa. Trata-se de uma legislação municipal.
Não estamos criando uma despesa nova. Manter o
texto é o mínimo que podemos fazer pelos Municípios
brasileiros.

Faço este apelo aos Srs. Deputados e os convo
co a virem ao plenário votar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PFL, ilustre Líder Inocêncio Oliveira?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que
ser quer oferecer aos mais de 5.500 Municípios do
País - mais precisamente, 5.552 Municípios - é uma
alternativa. Facultativamente, definido pela Câmara
Municipal, eles poderão fazer essa cobrança. Há 4 mil
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Municípios que não têm estrutura para cobrar e, se a O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
tiverem, onerarão ainda mais os cofres municipais. VExa. a palavra.

Não é verdade que cortarão a luz de contribuinte O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Sem
que não tenha condição de pagar. Afinal, em primeiro revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a palavra
lugar, a Prefeitura é que definirá os contribuintes que para orientar a votação do Bloco que integramos.
poderão pagar essa taxa, ouvida a Câmara. Ou seja, o Informo aos Srs. Deputados membros do Bloco
que foi dito aqui é uma falácia. Em segundo lugar, Parlamentar PDT/PPS que a votação está liberada. A
quer-se apenas facilitar a vida dos pequenos Municípi- Liderança do PDT votará "não" ao texto. Solicito aos
os, que não possuem estrutura para cobrar tal taxa. Srs. Deputados do PDT e àqueles que não desejam

Retirar o que se propõe seria inócuo, e a onerar os cidadãos na conta de luz, porque a cobran-
não-aprovação significa que vamos onerar mais os ça será feita peta empresa distribuidora de energia,
pequenos Municípios que não dispõem de recursos. que votem "não".
Com a taxa, queremos acrescentar algum recurso O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
aos pequenos Municípios, para que estes possam pa- a palavra, pela ordem, ao Deputado Bispo Rodrigues.
gar por serviços de outros setores de infra-estrutura.

É um absurdo que não se entenda isso! Faculta- O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
tivo é o benefício que se oferece. Se o Município pos- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sui infra-estrutura e pode realizar a cobrança, que o para não ser um impedimento aos partidos que vota-
faça. Agora, que não se diga aqui que será cortado o ram a favor, lanço o seguinte desafio: o PT e o PSDB
fornecimento de energia elétrica dos pobres. Isso não apoiariam, nesta Casa, a criação de um projeto sobre
é verdade. O Município é que definirá o universo de limite mínimo de taxa, ou seja, que consumidores até

um determinado nível de consumo ficassem isentosseus contribuintes, por meio da Câmara de Vereado-
res. Isto é, será definido o limite da cobrança, que do pagamento dessa taxa.
casa será taxada e qual a renda de seus contribuin- O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
teso Por isso, é fundamental a manutenção do texto. peço a palavra pela ordem.

O Bloco Parlamentar PFUPST encaminha o O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V
voto "sim". Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Lideran- O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela or-
ça do Governo não se manifestará em relação a essa dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
matéria. convocar os Srs. Parlamentares para a continuidade

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente, dos trabalhos na Comissão Mista de Planos, Orça-
peço a palavra pela ordem. mentos Públicos e Fiscalização, pois vamos retomar

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - VExa. a discussão dos relatórios setoriais. Peço aos mem-
está solicitando a palavra para orientar a bancada? bros desta Comissão que se dirijam ao Plenário 2

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente, na desta Casa.
realidade, solicitei a palavra porque meu nome foi ci- O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente,
tado. Desejo dirigir-me ao Deputado Luiz Carlos Ha- peço a palavra pela ordem.
uly e ao Líder do PT. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nobre De- Exa. a palavra.
putado Bispo Rodrigues, em alguns instantes, conce- O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.
derei a palavra a V.Exa. Antes, vou iniciar o processo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de acordo
de votação, até por que não houve ofensa a VExa. com o art. 182, parágrafo único, o PSB, na primeira

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- votação, liberou alguns de seus Deputados para votar
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os esta matéria.
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste- Eu sou um dos que continuam na mesma posi-
ma eletrônico. ção. Informo isso ao Plenário para que seja entendida

Está iniciada a votação. a minha posição, até porque foi um acordo entre o
Queiram seguir a orientação do visor de cada PCdoS e o PSS.

posto. Informo ainda ao companheiro Bispo Rodrigues
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a que em Maceió estão isentos de pagar a TIP os que

palavra pela ordem. ganham até dois salários mínimos.
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Em segundo lugar, de que adianta cobrar no
IPTU anualmente e não cobrar a taxa de energia?
Nós sabemos que o IPTU tem uma inadimplência de
50% no Brasil. A recuperação da energia dos Municí
pios deve-se dar mês a mês, dia a dia.

Portanto, agradecendo ao PCdoB e ao PSB,
que liberaram os seus Deputados, justificando o meu
voto no art. 182, tenho a liberdade de votar "sim"
quanto a esta matéria.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero alertar o
Deputado Bispo Rodrigues de que há o conceito da
progressividade. Nós estamos dando ao Município o
direito de, se quiser, criar a taxa de iluminação pública
de forma progressiva.

Nós já queríamos introduzir no próprio texto al
guns patamares. Por exemplo, quem consumisse até
100, 150 quilowatts não pagaria nada, ou então, como
fazem alguns Municípios, com base no salário míni
mo, na condição do bairro, e assim por diante. Há con
dições de fazermos isso.

Não podemos ficar ouvindo essa inverdade de
que é o pobre quem vai pagar, quem vai ter a luz de
sua casa cortada, porque quem recorre ao Supremo
é aquele que pode pagar um advogado e que não
paga a taxa inserida no IPTU. O pobre paga o IPTU e
paga a taxa de iluminação pública. Nós precisamos
acabar com isso! É facultativo, e é a Câmara que vai
fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta será
realmente a última votação da noite de hoje.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Celso Russomanno.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PPB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao longo desses
últimos anos, as associações de defesa do consumi
dor têm entrado com ações na Justiça para impedir a
cobrança da taxa de iluminação, porque o IPTU já co
bre a iluminação, a limpeza pública, a manutenção
das ruas etc. É um absurdo que hoje estejamos vo-

tando matéria que prejudica a população brasileira, e
não falo de pessoas ricas, pois as associações de de
fesa do consumidor geralmente surgem a partir das
associações de moradores dos bairros populares.

Infelizmente, estamos votando matéria que con
traria os interesses da população.

Quero registrar meu voto contrário ao projeto. É
um absurdo que nós, por pressão política de Prefei
tos, estejamos cedendo e aprovando essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Euler Morais.

O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
mos votando matéria de extrema importância para
Estados e Municípios.

Quero registrar a experiência do Estado de Go
iás com relação à possibilidade de cortes de energia
em casas de famílias mais pobres. Em Goiás, no Go
verno Maguito Vilela, foi assegurada a isenção de ta
rifas de energia às famílias cuja renda não ultrapasse
um salário mínimo e cujo consumo se restrinja a 50
Kwh ao mês. A experiência mostrou-se extremamen
te positiva. Essas famílias já recebiam a conta de luz
paga. Talvez o custo operacional da cobrança fosse

.maior do que o valor da própria taxa cobrada. Há con
dições efetivas para que Estados e Municípios ado
tem medidas semelhantes a essa.

Sr. Presidente, quero registrar também que o dia
de hoje marca uma vitória para a população de Goiás,
com relação à energia. Foi decidido hoje, no Estado
de Goiás, o cancelamento do leilão em que seria ven
dida a Companhia Energética de Goiás - CELG, que,
por iniciativa do atual Governo do PSDB, buscava-se
privatizar. Creio que prevaleceram a realidade dos fa
tos e o bom senso. As pretensas compradoras desisti
ram da compra, por constatarem que não era perti
nente a venda da empresa, e, acima de tudo, porque
exigiam a elevação das tarifas de energia elétrica.

Portanto, o Estado de Goiás hoje respira aliviado,
visto que mais de 90% da população goiana era contrá
ria à privatização da sua companhia energética.

O Estado de Goiás está mais tranqüilo também
do ponto de vista social.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
terceira e na quarta votações, acompanhei a lideran
ça do meu partido. Votarei "sim" agora, porque essa
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medida protege os pobres, pois, iluminando-se as ci
dades, aumenta a segurança.

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a suspensão da
venda da CELG, relatada pelo Deputado Euler Mora
is, é um exemplo que deveria ser perseguido por to
dos os Governadores brasileiros.

No encaminhamento que se fez aqui, todos os
argumentos são válidos, mas o melhor de todos diz
respeito à estrutura do Município. É evidente que,
quanto mais se onera a estrutura municipal, mais se
onera o contribuinte. Desonerando custos da Prefeitu
ra, desonera-se também os do contribuinte. Dessa
forma, com a cobrança sobre a fatura da concessio
nária, o custo da Prefeitura ficará menor, e, conse
qüentemente, o contribuinte pagará menos pelas ta
xas que possam existir no Município.

É muito importante a manutenção dessa emen-
da.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V
Exa. a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estamos encaminhando ao Ministro Celso Lafer ma
nifesto relativo ao conflito no Oriente Médio, assinado
por todos os Líderes partidários da Câmara dos De
putados.

Tem crescido enormemente o clima de tensão
existente entre povos palestinos e israelenses naque
la região, mesmo tendo havido decisões da ONU re
conhecendo os dois Estados.

Queremos apoiar o Governo brasileiro para que,
por intermédio do Itamaraty, posicione-se no sentido
de que a decisão da ONU seja respeitada.

A Organização das Nações Unidas propôs a cri
ação do Estado de Israel e do Estado Palestino; por
tanto, a presença de suas forças de paz faz-se neces
sária na região. A ONU tem de interferir mais, tem de
se fazer mais presente naquele conflito. Não é possível
que continuemos apenas assistindo, sem nada fazer, à
carnificina que lá se pratica e que pode envolver o
mundo árabe e alastrar-se por todo o Oriente Médio.

Sr. Presidente, nosso manifesto é dirigido ao Ita
maraty, com a assinatura de todos os Líderes partidá
rios da Câmara dos Deputados, no sentido de que o

Governo brasileiro se posicione adequadamente em
relação a esse conflito.

Muito obrigado.
O SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. OSMAR TERRA (PMDB - RS. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, quero insistir num
ponto fundamental dessa lei, que abre para o Municí
pio a possibilidade de cobrança de todas as taxas
possíveis, entre elas a conta da luz. Não fosse isso, o
Município poderia também, por decisão da Câmara
Municipal, cobrar a luz. Portanto, esse destaque, a
meu ver, é inócuo; ele não ajuda a resolver o proble
ma, que é da alçada municipal. O Prefeito tem muito
mais sensibilidade para tratar dessa questão.

O Município está muito mais próximo do proble
ma. Certamente não se aprovará lei municipal que
crie constrangimento para os mais pobres. Essa
questão, a priori, fica a critério do Município. A Câma
ra dos Deputados não impõe nada. Essa é uma deci
são local. Essa cobrança não é obrigatória. Para isso
existe o IPTU.

O SR. FÉLIX MENDONÇA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V
Exa. a palavra, para votar. Se o número de V.Exa. não
está aparecendo no painel, isso deve ser corrigido ra
pidamente.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, voto "sim", com o
meu partido.

O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PFL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a Liderança do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nesta vo
tação V. Exa. não votou no painel?

O SR. MARCOS CINTRA - Não.
O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. NICIAS RIBEIRO (pSDB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, estamos votando
uma PEC e, com justa razão, seus defensores diziam
que teríamos de votar hoje para que se viabilize sua
aplicação ainda no ano que vem, em razão do princí
pio da anterioridade. Por isso, tomo a liberdade de vir
até V.Exa. para fazer um apelo desesperado, no senti
do de que coloque em pauta o Projeto de Lei Comple-
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mentar n° 180/97, de minha autoria, que, pelo princí
pio da anterioridade, também tem de ser votado ago
ra, para que possa ser aplicável no próximo ano. Creio
que"'posso falar em nome da bancada do Pará, de
Santa Catarina, e talvez também em nome de parte
da bancada de Minas Gerais, do Ceará, da Bahia e do
Amazonas, Estados que serão diretamente beneficia
dos com a aprovação dessa matéria.

Renovo, portanto, o apelo, em nome do meu
Estado: para que possam reequilibrar-se as forças
nesta Casa, que a matéria venha ao Plenário. É o
apelo que faço a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta Pre
sidência pretende trazê-lo o mais rapidamente possi
vel.

o SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente, peço
a palavra peja ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. BARBOSA NETO (PMDB - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" na vota
ção anterior.

O SR. ARV KARA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ARV KARA (pTB - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeiramente
quero fazer um protesto. Não é possível que um mes
mo Deputado fale três, quatro, cinco vezes na mesma
votação. É lógico que a turma tem de ter desconfiô
metro. Somos 513 Deputados; portanto, é bom que o
Parlamentar se manifeste uma só vez, senão criare
mos um precedente...

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É uma re
comendação extremamente interessante a que V.
Exa. faz ao Plenário, mas obviamente ela tem de ser
acatada pelos ilustres Parlamentares.

O SR. ARV KARA - Sr. Presidente, quero apro
veitar a oportunidade para mostrar como é dura a vida
do Parlamentar. Hoje faz aniversário a minha cidade
de Taubaté. Está havendo sessão solene lá, a popula
ção está presente, e nós estamos aqui, cumprindo o
nosso dever, votando matérias importantes para a
Nação.

Peço desculpas à minha gente de Taubaté por
não estar presente em data tão importante para a
nossa cidade.

Sr. Presidente, em relação ao projeto em vota
ção, estamos apenas regulamentando o que já existe.
Hoje já são cobradas essas taxas, mas existem mui-

tos recursos à Justiça. A partir da aprovação desse
projeto e da sanção da lei pelo Presidente da Repúbli
ca, terminarão essas ações judiciais, e daremos
oportunidade aos Municípios de, por intermédio do
Legislativo Municipal, criarem uma taxa de ilumina
ção pública.

Portanto, a Câmara dos Deputados dá, sem dú
vida alguma, a todos os cinco mil e poucos Municípios
brasileiros, a oportunidade de acabar com essa ver
dadeira indústria de ações contra leis municipais que
têm validade. Infelizmente, há juízes que fazem ques
tão de suspender essa validade. Graças a esta vota
ção e depois a do Senado Federal, com a lei sancio
nada, estaremos garantindo a liberdade dos Municípi
os de fazerem suas leis, dando-lhes o direito de exigir
que sejam cumpridas.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSOS - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em pri
meiro lugar, quero falar sobre a necessidade e a im
portância da PEC que estamos votando. Votamos
pela aprovação do projeto. Entendemos que as Prefe
ituras estão com uma série de obrigações impostas
pelo Governo Federal sem o devido repasse de recur
sos. Os Municípios precisam receber mais recursos.

Em segundo lugar, quero responder ao Deputa
do Euler Morais, que afirmou que o Governador de
Goiás, Marconi Perillo, estava tentando vender a
CELG de forma atabalhoada. Ao contrário. S.Exa.
quis vender a CELG porque o Governo que o antece
deu, o do Sr. Maguito Vilela, vendeu a geradora da
CELG de Cachoeira Dourada.

Suponhamos que um cidadão, proprietário de
uma fonte de água mineral, engarrafasse a água para
vendê-Ia e, de repente, vendesse a fonte e ficasse so
mente com o engarrafamento; era exatamente o que
estava acontecendo com a energia em Goiás. O Go
verno de Goiás ficou com a distribuição, mas não tem
mais a produção, a geração de energia. Logo, a distri
buidora, a Companhia Energética de Goiás, ficou invi
abilizada, sem poder fornecer a contento o serviço à
população, já que a geradora foi vendida. Portanto, é
necessário que o Governo de Goiás venda a CELG,
ou pelo menos tente vendê-Ia, ou federalizá-Ia, para
que alguém que tenha uma geradora de energia pos
sa prestar o serviço com competência.

Gostaria também de dizer ao Deputado Euler
Morais que o Governador Marconi Perillo tem progra
mas sociais importantes, e está defendendo os po-
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bres de Goiás, mas sempre com muito respeito, sem
vender o patrimônio do Estado.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V
Exa. a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, depois
de um dia longo, no aguardo do resultado do acordo
que fizemos pela manhã, gostaria de comunicar que
finalmente chegou o projeto que vai, de uma vez por
todas, permitir o fim da greve. Queríamos votá-lo ain
da hoje, mas parece que não será possível; peço-lhe
então que o votemos amanhã pela manhã, a fim de
encerrarmos de vez essa questão da greve.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está na
pauta da sessão de amanhã, Deputado.

O SR. GILMAR MACHADO - Apesar de o Mi
nistério do Planejamento ter mais uma vez cometido
um erro na conta, os professores aceitaram o acordo
com o Deputado Nelson Marchezan. Vamos à Comis
são de Orçamento tentar resolver o problema. Vamos
primeiro acabar a greve; depois resolvemos essa dife
rença.

Quero contar com a presença de todos aqui,
amanhã de manhã, para encerrarmos essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
fica feliz com as informações de V Exa. e cumprimen
ta-o pelo papel decisivo que vem desempenhando na
busca da superação desse impasse, honrando, ao
lado de outros colegas, o Parlamento brasileiro nes
sas discussões. A matéria estará pautada amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai encerrar a votação, mas não a sessão. Em
seguida, convocará o Deputado Paulo Rocha, 3° Se
cretário da Casa, para presidir a apuração dos votos
conferidos aos candidatos ao Conselho da República.

O SR. DIVALDO SURUAGY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V
Exa. a palavra.

O SR. DIVALDO SURUAGY (Bloco/PST - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com a orientação do meu partido.

O SR. PAULO LESSA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PAULO LESSA (PPB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero dizer que votei
"sim", porque a matéria será encaminhada às Câma-

ras municipais, que decidirão o que fazer, se o Municí
pio necessita ou não da cobrança.

Votei "sim" porque o meu Município também ne
cessitam dessa cobrança. Espero que a Câmara de
Macaé e as dos outros Municípios da região não cre
ditem ao povo essa cobrança, porque lá já se cobram
royalties, que já cobrem essa situação para os Muni
cípios.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai encerrar a votação, mas os senhores pode
rão usar da palavra, porque não será encerrada a
sessão.

A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, enquan
to isso, gostaria de concluir minha questão de ordem.
Eu tinha direito a três minutos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputada,
o Presidente terá prazer enorme em ouvi-Ia, sempre
lhe dará a palavra, mas, no momento de encaminha
mento de votação, de orientação de bancadas, se eu
permitir que, a título de questão de ordem, cada um
dos Srs. Parlamentares venha manifestar seu ponto
de vista, V. Exa. há de convir comigo que não haverá
jamais votação. Portanto, compreenda, em determi
nados momentos, a rigidez desta Presidência é em
benefício do bom andamento dos trabalhos. Não ha
via ali questão de ordem.

V. Exa. terá oportunidade de falar ainda nesta
sessão. Peço-lhe apenas que aguarde para que eu
possa encerrar esta votação. Pela ordem, falariam o
Deputado João Magno, depois V. Exa., e em seguida
a Deputada Kátia Abreu.

A SRA. MIRIAM REID - Não, Sr. Presidente, eu
sou a primeira. Estou aqui há mais de meia hora. Sou
a primeira.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Infeliz
mente, esta é uma decisão do Presidente, em função
do fluxo que vejo aqui. V. Exa. falou nesta sessão al
gumas vezes, e falará outras, sempre que eu perceba
que pede a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero regis
trar uma reunião de alta relevância que está aconte
cendo hoje em Minas Gerais, no Parque Florestal Rio
Doce. Lá serão definidos os critérios para a composi
ção do Comitê da Bacia do Rio Doce, que atenderá a
exatamente três milhões de mineiros no Rio Doce, um
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dos rios mais sacrificados, hoje, pela devastação e
pela invasão das empresas.

Os técnicos da ANA e do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos já se dirigiram àquela região
para definir os critérios a fim de que, no próximo
ano, tenhamos recursos para investir na recupera
ção dos mananciais e no tratamento de esgotos,
principalmente nas cidades às margens do Rio
Doce.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en
cerrada a votação.

Proposição: PEC N° 22212000 - § UNICO DO
ARTIGO 149-A

Inicio Votação: 05/1212001 21:14

Fim Votação: 05/1212001 21:38

ResulhuJo da Votação
Sim 309
Não 63
Abstenção 8

Total da Votação 380

JUrt.17 1

Total Quorum 381

Anuncio o resultado:

VOTARAM:

Sim: 310
Não: 63
Abstenções: 08
Total: 381
É MANTIDO O § ÚNICO DO ARTIGO 149-A,

CONSTANTE DO ARTIGO 1° DA PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222, DE 2000.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Presidiram a Votação: Aécio Neves ·19:46

Orientação
PFLlPST· Sim
PSOB-Sim
PMDB-SIm
PT -Sim
PPB-Sim
PTB-Sim
POT/PPS • Liberado
PUPSL· Não
PSBIPCOOB • Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS PDT/PPS Sim
AJceste Almeida PL PUPSL Sim
AJmirSá PPB Sim
Luis Barbosa PFL PFUPST Sim
Robério Araújo PL PUPSL Sim
Salomão Cruz PFL PFUPST Sim

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio feijão PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Nao
Eduardo Seabra PTB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim

Total Amapá: 4
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Partido Bloco Voto
PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim
Asdrubal Bentes PMOB Sim
Babá PT Nao
Oeusdelh Pantoja PFL PFUPST Sim
Elcione Barbalho PMOB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT PDT/PPS Sim
Haroldo Bezerra PSOB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Renildo Leal PTS Abstenção
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCDOB Nâo
Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 15

AMAZONAS
AtUa Lins PFL PFUPST Sim
Or. Gomes PFL PFUPST Sim
Euler Ribeiro PFL PFUPST Sim
Francisco Garcia PFL PFUPST Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Sitas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Não

Total Amazonas; 7

RONOONIA
Agnaldo Muniz PPS PDTIPPS Sim
Confúcio Moura PMOB Sim
Eurípedes Miranda PDT POT/PPS Não
Expedito Júnior PSDB Sim
Marinha Raupp PMDB Nao
Nilton Capixaba PTB Sim
Sérgio Carvalho PSOB Sim

Total Rondonia : 7

ACRE
Ildefonço Cordeiro PSOB Sim
João Tota PPB Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourao PT Sim
Sérgio Barros PSOB Sim
Zila Bezerra PTB Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Edmundo Galdino PSDB Sim
Igor Avelino PMDB Sim
Kátia Abreu PFL PFLlPST Sim

Total Tocantins: 4

MARANHAO
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Partido Bloco Voto
MARANHÃO
Cesar Bandeira PFL PFUPST Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
Joao Castelo PSDB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Nao
Neiva Moreira PDT PDT/PPS Não
Pedro Fernandes PFL PFUPST Sim
Pedro Novais PMDB Sim

Total Maranhão: 8

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDS Sim
Almeida de Jesus PL PLlPSL Não
Inácio Arruda PCdoS PSB/PCDOB Não
José Pimentel PT Sim
Manoel Salviana PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Morani Torgan PFL PFUPST Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Pimentel Gomes PPS PDT/PPS Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim

Roberto Pessoa PFL PFLlPST Não
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará; 15

PIAul
Átila Lira PSDB Sim

B.Sá PSDB Sim

Marcelo Castro PMDB Sim

Mussa Demes PFl PFUPST Sim

Paes Landim PFL PFUPST Abstenção

Themístocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Sim

Total Piaul: 7

RIO GRANDE DO NORTE
Lalre Rosado PMDB Sim

Lavoisier Maia PFL PFLlPST Sim

Total Rio Grande do Norte: 2

PARAlsA
Adauto Pereira PFL PFUPST Sim
Anmando Abilio PSDB Sim

Avenzoar Arruda PT Sim

Carlos Dunga PTB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Efraim Morais PFL PFUPST Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim
Marcondes Gadelha PFL PFLlPST Sim
Wilson Braga PFL PFLlPST Sim
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Partido Bloco Voto

Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Sim
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriola PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncio Oliveira PFL PFUPST Sim
Joaquim Francisco PFL PFUPST Sim
José Chaves PMDB Sim
Marcos de Jesus PL PLlPSL Não
Maurilio Ferreira Lima PMDB Sim
Osvaldo Coelho PFL PFLlPST Sim
Pedro Eugênio PT Sim
Wolney Queiroz PDT PDT/PPS Não

Total Pernambuco: 14

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Divaldo Suruagy PST PFLlPST Sim
Givaldo Carimba0 PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPSL Não
José Thomaz Nonô PFL PFUPST Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS PDTIPPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSDB Não
Pedro Valadares PSB PSBfPCDOB Não
Sérgio Reis PTB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Ariston Andrade PFL PFLlPST Sim
Benito Gama PMDB Sim
Claudio Cajado PFL PFLlPST Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Francislônio Pinto PFL PFLlPST Sim
Gerson Gabrielli PFL PFLlPST Sim
Haroldo Lima pedoB PSB/PCDOB Nao
Jaime Fernandes PFL PFLfPST Sim
Jairo Carneiro PFL PFLfPST Sim
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL PFLlPST Sim
João Leão PPB Sim
Jonivallucas Junior PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Jorge Khoury PFL PFUPST Sim
José Carlos Aleluia PFL PFUPST Sim
José Rocha PFL PFUPST Sim
Leur Lomanto PMOB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Moreira PFL PFUPST Sim
Mário Negromonte PPB Sim
Milton Barbosa PFL PFLlPST Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL PFUPST Sim
Paulo Magalhães PFL PFLIPST Sim
Pedro Irujo PFL PFUPST Sim
Reginaldo Germano PFL PFUPST Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursiclno Queiroz PFl PFUPST Sim
Waldir Pires PT Sim
Yvonilton Gonçalves PFL PFUPST Sim

Total Bahia: 32

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSDB Art. 17

Antônio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL PFL/PST Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim

Cabo Júlio PST PFLlPST Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim

Cleuber Carneiro PFL PFUPST Sim

Custódio Mattos PSDB Sim

Danílo de Castro PSDB Sim

Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Elias Murad PSDB Sim

Eliseu Resende PFl PFLlPST Sim

Fernando Diniz PMDB Sim

Gilmar Machado PT Sim

Glycon Terra Pinto PMOB Sim

Hélio Costa PMOB Sim

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
João Magalhães PMDB Sim

João Magno PT Sim

José Militão PTB Sim

Lael Varella PFL PFUPST Sim
Lincoln Portela PSL PUPSl Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PLIPSL Sim
Mário de Oliveira PST PFUPST Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
OdeJmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Osmênio Pereira PSDB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Saulo Coelho PSDB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgflio Guimarães PT Sim

Total Minas Gerais: 38

EsplRITO SANTO
Feu Rosa PSDB Não
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFl PFUPST Sim
Max Mauro PTB Não
Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS Sim
Rose de Freitas PSDB Sim

Total Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PSB PSB/PCDOB Não
A1dir Cabral PFL PFUPST Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Não
Alexandre Santos PSDB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Não
Candinho Mattos PSDB Sim
Carlos Nader PFL PFLlPST Sim
Carlos Santana PT Sim
Dino Fernandes PPB Sim
Dr. Helena PSDB Sim
Eber Silva PST PFLlPST Sim
Fernando Gabeira PT Sim
lédio Rosa PFl PFL/PST Não
Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Não
João Mendes PFl PFUPST Sim
João Sampaio POT POT/PPS Sim
Jorge Biltar PT Sim
Jorge Wilson PMDB Sim
Laura Carneiro PFL PFLlPST Sim
Luiz Ribeiro PSOB Não
Luiz Sérgio PT Sim
Márcio Fortes PSOB Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PSB PSB/PCDOB Não
Miro Teixeira PDT PDT/PPS Não
Paulo Ballazar PSB PSB/PCDOB Sim
Paulo de Almeida PFL PFUPST Não
Paulo Feij6 PSDB Sim
Paulo Lessa PPB Sim
Reinaldo Gripp PL PUPSl Não
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL PFLlPST Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Ronaldo Santos PSDB Sim
Rubem Medina PFl PFUPST Sim
Simão Sessim PPB Sim
Valdeci Paiva PSl PlIPSl Nilo
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Não
Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB Não

Total Rio de Janeiro : 40

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Abstençao
Aldo Rebefo PCdoB PSB/PCOOB Nilo
Aloizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSOB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandir PSOB Sim
Amaldo Faria de Sá PTB Nao
Arnaldo Madeira PSOB Sim
AryKara PTS Sim
Celso Russomanno PPS Não
Chico Sardelli PFL PFlIPST Sim
Clovis Volpi PV Sim
Corauci Sobrinho PFL PFUPST Sim
Cunha Bueno PPS Não
De Velasco PSL PLlPSL Não
Or. Hélio POT POTIPPS Não
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Gilberto Kassab PFL PFLlPST Sim
Iara BSIfIClrlÍi PT .sim
Jair Meneguelli PT Sim
Jollo Eduardo Dado PDT PDT/PPS Sim
Jollo Herrmann Neto PPS PDT/PPS Sim
Jollo Paulo PT Sim
José de Abreu PTN Nilo
José Dirceu PT Sim
José Genofno PT Sim
José Indio PMDB Nilo
José Roberto Batochío POT PDTIPPS Nilo
Julio Semeghini PSDB Sim
Kincas Mattos PSB PSB/PCDOB Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Não
Marcos Cintra PFl PFUPST Não
Medeiros PL PUPSL Não
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL PFL/PST Sim
Nelson MarQuezelli PTB Sim

, Neuton Lima PFL PFUPST Não
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSOB Sim
Paulo Lima PM08 Sim
Professor luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim

Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Ricardo Izar PTS Sim
Robson Tuma PFL PFUPST Sim
Rubens Furlan PPS POT/PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Silvio Torres PSOB Sim
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Teima de Souza PT Sim
Wagner Salustiano PPB Nilo
Xico Graziano PSOB Sim

Total São Paulo: 52

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL PFLlPST Sim
Murilo OominQos PTB Sim
Ricarte de Freitas PSOB Sim
Wilson Santos PSOB Não
Total Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB Nilo
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Abstenção
JorQ8 Pinheiro PMDB Sim
Os6rio Adriano PFL PFLlPST Sim
Pedro Celso PT Sim

Total Distrito Federal: 6

GOIÁS
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB Nl:io
Barbosa Neto PMOB Sim
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Abstençilo
Jovair Arantes PSOB Sim
Lidia Quinan PSOB Sim
Lúcia Vânia PSDB Abslençao
Luiz Bittencourt PM08 Abslençilo
Nair Xavier lobo PM08 Sim
Pedro Canedo PSD8 Sim
Pedro Chaves PMOB Abstenção
Vilmar Rocha PFL PFLlPST Sim

Total Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL
DI'. Antonio Cruz PMDB Sim
Jol:io Grandao PT Sim
Manoel Vitório PT Sim
Marçal Filho PMOB Não
Pedro Pedrossian PPB Sim
Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL PFlIPST Sim
Affonso CamarQo PSDB Sim
Airton Roveda PTB Sim

Partido Bloco Voto
PARANÁ
Alex Canziani PSOB Sim
Basílio Villanl PSOB Sim
Chico da Princesa PSOB Sim
Oilceu Sperafica PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
IrisSimOes PTS Sim
Ivania Guerra PFL PFUPST Sim
José Borba PMDB Sim
José Janene PPB Sim
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Luciano Pizzatto PFL PFlIPST Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Sim
Mârcio Matos PT8 Sim
Moacir Micheletlo PMOB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odilio Balbinotti PSOB Sim
Oliveira Filho PL PlIPSL NAo
Osmar Serraglio PM08 Sim
Padre Roque PT Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS POT/PPS Sim
Santos Filho PFL PFLlPST Sim
Werner Wanderer PFL PFLlPST Sim

Total Paraná: 27

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder ReiS PFL PfUPSI Sim
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMOB Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Fernando Coruja POT POT/PPS Sim
Gervásio Silva PFL PFUPST Sim
João Matos PMOB Sim
João Plzzolalli PPB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL PFLlPST Sim
Pedro Bittencourt PFL PFUPSr Sim
Serafim Venzon POT POT/PPS Não

Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretlo PT Sim
Airton Dipp por PDT/PPS Sim
Alceu Collares por POT/PPS Não
Ana Corso PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Clovis lIgenfrilz PT Sim
Darclsio Perondi PMOB Sim
Edir Oliveira prs Sim
Enio Bacci PDT PDT/PPS Não

Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO SUL
Esther Grossi PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCOOB Sim
Fetter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Nelson Marchezan PSOS Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osmar Terra PMOB Sim
Osvaldo Biolchi PMOB Sim
Pauto Paim pr Sim
Pompeo de Mattos POT PDT/PPS Sim
Telmo Kirst PPB Sim

Total Rio Grande do Sul: 24
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convoco será debatido no Colégio de Líderes, a fim que seja
o Deputado Paulo Rocha, 3° Secretário da Casa, para definida a pauta do resto do ano legislativo.
assumir a Presidência e conferir a apuração dos vo- O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Com a
tos dados pelos Parlamentares às vagas que cabem palavra a Deputada Miriam Reid.
a esta Casa no Conselho da República. A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ. Sem

Garanto agora, enquanto é feita a apuração, a revisão da oradora.) - Sr. Presidente, desafio esta
palavra aos Deputados que a solicitaram anterior- Casa a encontrar em algum país alguma Constituição
mente. que defina cobrança de taxa em seu texto. Acho que o

O SR. EVANDRO MILHOMEN - Sr. Presidente, Brasil é o único país do mundo que o faz, ferindo o
peço a palavra pela ordem. que está determinado no art. 24 da sua Constituição

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Federal.
V.Exa. a palavra. Faço questão de usar meu tempo para concluir

O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PSB - AP. a questão de ordem por mim levantada, porque meu
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota- direito foi cerceado.
ções anteriores, votei com o partido. Reza o art. 24:

O Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a Art. 24. Compete à União, aos Estados
cadeira da presidência, que é ocupada pelo e ao Distrito Federal legislar concorrente-
Sr. Paulo Rocha, 3° Secretário. mente sobre:

1- direito tributário (. ..)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Com a

palavra, pela ordem, o Deputado Luiz Sérgio.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, minha fala é diri
gida ao Presidente Aécio Neves. A pauta apresentada
pela Presidência foi vasta.

Recebi vários telefonemas perguntando se está
incluída na pauta dos próximos dias a correção da ta
bela do Imposto de Renda.

Queremos esclarecer também que não estamos
criando a taxa de iluminação; estamos apenas autori
zando as Câmaras de Vereadores a criarem ou não
essa taxa, estabelecerem ou não sua forma de paga
mento, como melhor convier ao Município. Entretanto,
o letreiro que aparece nas imagens transmitidas pela
TV Câmara informava: "Sessão da Câmara dos De
putados. Em votação projeto de lei que cria a taxa de
iluminação". Isso opõe-se à fala da maioria daqueles
que se utilizaram da palavra e votaram.

Não foi votada a criação da taxa. Como disse,
esta Casa votou a autorização para que as Câmaras
de Vereadores a criem ou não, de acordo com o poder
local estabelecido.

Sr. Presidente, espero que a TV Câmara possa
prestar informações que correspondam àquilo que
efetivamente foi votado, e que a Presidência possa
comunicar ao País, que assistiu há pouco a uma vasta
pauta, se está prevista, ainda para este ano, a vota
ção do projeto de lei que estabelece a correção da ta
bela do Imposto de Renda.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - A Mesa
informa, Deputado Luiz Sérgio, que esse assunto

§ 1° No âmbito da legislação concor
rente, a competência da União /imitar-se-á a
estabelecer normas gerais.

Essa matéria votada é inconstitucional, porque
está ferindo a independência dos Poderes. É um ab
surdo que conste na Constituição Federal o que
está escrito no parágrafo único do art. 1° dessa
PEC: uÉ facultada a cobrança da contribuição a que
se refere o caput deste artigo na fatura de consumo
de energia elétrica".

Sr. Presidente, faço questão de fazer este regis
tro, porque não admito, não aceito que um absurdo
desses conste do texto constitucional! As Câmaras
Municipais teriam de definir a forma de cobrança!

Por que insisto nessa questão? Porque não ha
verá controle sobre o percentual de taxa de ilumina
ção pública, sobre quem paga e quem não paga. Ora,
o povo elege o Prefeito do Município, que pode cobrar
essas taxas no IPTU e definir a isenção para as ca
madas populares. Sr. Presidente, V. Exa. sabe o que
vai acontecer daqui para a frente?

Quero ficar com a consciência tranqüila, porque
não compactuei com isso. O número de brasileiros
inadimplentes, que não pagaram suas contas de luz e
estão com a luz cortada, vai passar de milhares para
milhões, porque 50 milhões de pessoas vivem abaixo
da linha da pobreza no Brasil. E não haverá controle.
Essas subsidiárias não terão condições de isentar
ninguém.

Quero falar apenas sobre a situação absurda
publicada ontem pelo jornal O Globo. Famílias estão
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dormindo amontoadas num quarto para cumprir a
meta de racionamento, desnecessária, no Estado do
Rio de Janeiro. Temos duas termoelétricas: a de Sero
pédica, fechada há dois meses, em plena condições
de funcionamento, e outra que completa trinta dias de
inaugurada depois de amanhã, 7 de dezembro. A EI
Passo, Sr. Presidente, investiu seiscentos milhões de
dólares. E essa termoelétrica está impedida de ven
der energia porque o Governo não criou o Mercado
Aberto de Energia. Como não pode comercializar,
essa energia está parada - e o povo sem condições
de usufruir dos seus aparelhos, que estão desligados.

Peço à Mesa que tome providências para pres
sionar o Governo a pelo menos começar a implantar o
MAE, Mercado Aberto de Energia.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Está en
cerrada a votação para a eleição de Membros do
Conselho da República.

Passa-se imediatamente à apuração.
Enquanto se procede à apuração, vamos fran

quear a palavra aos Deputados que quiserem pronun
ciar-se.

Antes, porém, convoco os Deputados Wilson
Santos, Glycon Terra Pinto, Givaldo Carimbão e Quin
cas Mattos.

Deputada Miriam Reid, V. Exa. gostaria de aju
dar?

Pedimos que permaneçam à mesa somente os
colegas convocados para atuar como escrutinadores.

O SR. MARCOS LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. MARCOS LIMA (PMDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri
ores, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Autorizo a
abertura das umas para apuração.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Concedo
a palavra, pela ordem, à Deputada Ana Corso.

A SRA. ANA CORSO (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, retorno a este microfone para denun
ciar que há pouco o Jornal Nacional divulgou maté
ria que não retrata com fidelidade a visita que algu
mas Deputadas fizeram a Glória Trevi, na Papuda. Em
nenhum momento nem esta Deputada nem as dema
is afirmaram, como noticia o jornal, que Glória Trevi
denunciou uma rede de policiais envolvidos em abu
sos sexuais. Isso é mentira! Isso é calúnia! Os profis-

sionais que fizeram a reportagem - e não imputo a to
dos essa responsabilidade - estão colocando pala
vras na boca das Deputadas e da apenada.

Durante o depoimento, Glória Trevi jamais afir
mou haver rede alguma de policiais, muito menos
qualquer Deputada disse o que a Rede Globo veicu
lou no referido jornal. Estou aqui denunciando a Rede
Globo e pedindo sua retratação, porque as Deputa
das não afirmaram o que foi anunciado, muito menos
Glória Trevi.

Não precisamos de lama nesse caso, mas de
justiça, e de respeito aos direitos humanos. E é isso
que estamos pedindo no caso Glória Trevi, que foi vio
lentada e estuprada no presídio, e confirma isso. Por
isso não queremos a extradição da cantora. Os fatos
precisam ser apurados aqui. Temos de punir os culpa
dos por tamanha atrocidade praticada contra alguém
que está sob a tutela do Estado.

Sr. Presidente, exijo que a Rede Globo se retra
te. A matéria que fizeram conosco não foi ao ar. Nem
Glória Trevi nem as Deputadas são responsáveis por
essa notícia falaciosa.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, parabenizo a Deputada Ana Corso pela denúncia
e faço minhas as suas palavras. Não estive na audiên
cia com Glória Trevi, mas reputo como muito grave a
matéria feita pela Rede Globo, que tem espetacular
audiência. É preciso que a correção seja feita e a ver
dade restabelecida.

Mas, Sr. Presidente, pedi a palavra para regis
trar as condolências da bancada do Estado de Goiás
pelo falecimento, em acidente de avião, da irmã, do
cunhado e do sobrinho do Prefeito Wander Carlos de
Souza, de Acreúna, Município da minha base eleito
ral, exemplo na produção de algodão. Trata-se de
uma família motivo de orgulho para o Estado de Go
iás. Sentimos imenso pesar pela tragédia.

Está de parabéns a Força Aérea Brasileira, que
atuou com presteza para que os corpos fossem res
gatados com a maior rapidez possível.

Por último, Sras. e Srs. Deputados, faço alusão
ao assunto levantado pelos Deputados Jovair Arantes
e Euler Morais durante a votação da contribuição para
a iluminação pública - mais um voto de confiança
desta Casa aos administradores públicos, que terão
maior volume de recursos para administrar em prol da
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população. Noventa por cento da população goiana
não querem a venda da CELG. A população sabe mu
ito bem onde foram aplicados os recursos obtidos
com a venda da geradora, realizada pelo Governo de
Maguito Vilela. O povo goiano reconhece essa boa
administração; prova disso é o favoritismo do Senador
Maguito Vilela nas pesquisas de intenção de voto
para o Governo do Estado de Goiás.

Quero dizer ao Deputado Jovair Arantes e a este
Plenário que existe uma grande diferença entre gera
ção e distribuição de energia. Muitas geradoras foram
vendidas no processo de modernização do País;
quando bem aplicados os recursos, o povo ganha. A
controvérsia está na distribuição da energia. Não po
demos prescindir do pulso firme do Estado nesse se
tor, vital para a população, porque atinge diretamente
o conforto e a segurança das famílias; portanto, a
energia precisa chegar a todos os lares.

Quando o Estado se omite, corre-se o risco de a
iniciativa privada pegar o filé, mas largar o osso. Eu
acredito no empresariado brasileiro, mas não acho
que o Estado possa afastar-se dessa responsabilida
de.

Está ceria a população goiana, que não quer a
venda da CELG, e está certo o Judiciário, que sus
pendeu o leilão. Sr. Presidente, a questão da geração
e da distribuição de energia é polêmica no Brasil intei
ro, mas não paira dúvida sobre esse assunto para a
população do Estado de Goiás, que não quer a venda
da CELG, mas aprova a venda da geradora.

Faço votos de que o Governo Marconi Perillo,
que tanto se empenha na mídia, empenhe-se tam
bém na gestão do Estado.

O SR. PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. PAULO OCTÁVIO (Bloco/PFL - DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, estive ausente na
última votação, mas quero consignar meu voto, de
acordo com a orientação da Liderança do PFL, e
justificar-me. Eu participava do lançamento do re
latório final, em forma de livro, da Comissão Exter
na que investigou durante quase um ano as cir
cunstâncias da morte do ex-Presidente Juscelino
Kubitschek. O trabalho foi feito por 22 Parlamenta
res, de todos os partidos políticos.

O relatório final, aprovado por unanimidade, é
conclusivo. Chega ao fim a dúvida que pairou sobre o
Brasil por 25 anos. O livro é um documento histórico

que narra não apenas a história do Presidente Jusce
lino Kubitschek, mas também o acidente que o viti
mou, em agosto de 1976, na Via Dutra, em São Paulo.
Será enviado a bibliotecas e escolas para que nossos
jovens possam conhecer melhor o período sombrio
que vivemos e que não queremos de volta.

A confecção do livro foi determinação do Presi
dente desta Casa, Aécio Neves.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - A Mesa
anuncia que na urna à esquerda foram encontradas
217 sobrecartas e na urna à direita, 225.

O total de 442 sobrecartas confere com o núme
ro de votantes.

Está iniciado o processo de apuração.

O SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado João Caldas.

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve
uma celeuma esta semana quando votamos a flexibi
lização da CLT. Votei favoravelmente à matéria, e que
ro justificar meu voto fazendo referência a alguns dis
cursos ciclotímicos e sazonais que ouvi neste plená
rio.

Houve quem votasse hoje em favor de mais im
postos, menos dinheiro no bolso do consumidor. A
taxa de iluminação pública é uma bitributação, e atin
ge principalmente os cidadãos de baixa renda, um
verdadeiro contra-senso. Estamos em pleno processo
de economia de energia!

Os Prefeitos de todo o País, que já recebem re
cursos do FPM e do IPTU, além de taxas de ocupa
ção de logradouros públicos, cobrarão mais esse tri
buto da comunidade. A população mais pobre, os pá
rias da nossa sociedade vão sentir falta desses dois
reais, ou três, ou cinco, que serão cobrados a mais na
conta de luz.

Os mesmos Deputados que aprovaram a co
brança dessa contribuição votaram contra a flexibili
zação da CLT, uma lei que permite a opção e tem pra
zo determinado, uma lei que dá mais poder de negoci
ação aos sindicatos. Todos sabemos que os sindica
tos brasileiros são organizados. Existe carência de
emprego, e não oferta de vagas. As pessoas estão na
contramão da História.

No Nordeste, principalmente na região das in
dústrias, precisamos dessa flexibilização, e a altera
ção na lei prevê a negociação coletiva; uma pessoa
sozinha não pode negociar com o sindicato. A negoci
ação é da categoria, e não atinge os servidores públi-
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cos, nem os concursados, nem os estatutários. Muita
gente fica de fora. Mas, como se trata de um cavalo de
batalha, querem expor os Parlamentares em outdo
or5. Os menos informados ficarão pensando que vo
tamos contra o trabalhador.

Sr. Presidente, no próximo ano, quando essa lei
for votada no Senado Federal e passar a vigorar, ve
remos que ela é boa, que somente mudou costumes
e ordenamentos jurídicos. Depois que passar a viger,
vai modernizar serviços. Então, a complexa matéria
tributária e as relações capital/trabalho têm que ser
mudadas.

O Governo Federal quer fazer uma experiência.
Fez uma lei temporária. Por que celeuma tão grande?

Há discurso aqui para tudo, dependendo do dia,
da hora e da conveniência. Há discurso para a mídia,
para servir de bandeira eleitoral, há discurso demago
go, enganador, pseudodiscurso. Precisamos votar
com responsabilidade. Muitos Prefeitos estiveram
nesta Casa e pediram-me que votasse "sim" a essa
matéria. Mas fui Prefeito e não precisei tirar recurso
do povo para pagar a iluminação pública.

Sr. Presidente, votamos contra essa taxa. Trata-se
de mais um imposto. Aqueles que discutiram a flexibili
zação da CLT impuseram hoje mais uma tributação ao
povo achando que estão fazendo uma coisa boa.

É bom que se corrijam alguns discursos no Con
gresso Nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. MARCOS DE JESUS - Sr. Presidente,
p~ço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PL - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, povo brasileiro, ontem, quan
do cheguei ao plenário para votar a favor do trabalha
dor brasileiro - projeto de flexibilização da CLT -, infe
lizmente a votação já se havia encerrado. Registro
que, na primeira votação, meu voto foi a favor do tra
balhador brasileiro.

Entendo que a CLT é uma conquista de quase
sessenta anos. Na qualidade de representantes da
classe trabalhadora, a mais sofrida do Brasil em virtu
de dos baixos salários, jamais poderíamos ficar dis
tantes do povo, que tanto clama por justiça social, por
melhores salários. Jamais poderia ficar longe da luta
em favor desse segmento. Repito: estamos aqui para
defender uma classe que tanto tem sofrido no Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a taxa de
juros é uma das variáveis econômicas mais importan-

tes tanto para o Governo como para os agentes econô
micos. Neste caso ela define a comparação entre o re
torno dos investimentos produtivos e o ganho proporci
onado pelas aplicações financeiras. Se os juros estão
muito elevados, nenhuma empresa consegue oferecer
um bom retorno, o que leva muitos empresários a colo
car seu dinheiro em um banco sólido, em vez de apos
tar nos seus próprios negócios, com muitos riscos e
trabalho duro. Assim deixam de ser empresários para
serem apenas aplicadores financeiros. Isso ocorre no
Brasil com maior freqüência do se pensa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, durante
quatro décadas, aprendemos a conviver com uma in
flação que desafiou e venceu todos os governos - de
Juscelino Kubitschek a Itamar Franco -, todas as teo
rias, todos os planos, estapafúrdios ou não, lançados
para combatê-Ia. Ao longo desse tempo, acostuma
mo-nos a acreditar que com o fim da carestia todos os
nossos males estariam solucionados.

Talvez por causa da crença quase religiosa nes
sa questão tenhamos aceitado tantos programas de
estabilização espalhafatosos, tão efêmeros quanto
inúteis. A sucessão de choques, congelamentos de
preços, de salários ou de ambos, com retomada do
processo inflacionário, por vezes, com mais força do
que antes do pacote adotado, acabou por conven·
cer-nos de que éramos uma nação condenada ao
panteão das curiosidades econômicas.

No entanto, há sete anos, quando não mais se
esperava solução, apareceu outro plano no cenário
da economia e em nossas vidas. Inicialmente, foi re
cebido com todas as ressalvas devidas, pois tudo in
dicava que se trataria de mais um dentre muitos pro
gramas de estabilização. Seria, talvez, ainda mais ex
travagante que os anteriores, já que envolvia não
apenas nova troca do padrão monetário, ou seja, em
termos mais prosaicos, novo nome de nossa moeda,
como também um estranho fator de conversão utiliza
do por um período de três meses, em que conviveri
am duas unidades de conta, e, até mesmo, a substitu
ição de todo o meio circulante do País! De qualquer
forma, parecia tratar-se de mais uma invencionice
dos sempre criativos economistas brasileiros.

Não foi o que aconteceu, para surpresa geral da
população. A inflação foi logo domada, como ocorreu
em todas as tentativas anteriores, mas os preços não
retornaram à sua habitual tendência de alta após uns
poucos meses - é aí que residiu a surpresa. Gradual
mente, reaprendemos o significado de uma moeda
nacional, e habituamo-nos a tomá-Ia como referência
de valor, o que não acontecia há uns quarenta anos.
Passamos a acreditar que, finalmente, a hora do Bra-
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sil havia chegado: com o sucesso do Plano Real, fi
nalmente, os nossos males estariam solucionados.

A eliminação da inflação nos abriria as portas
em direção ao resgate do sonho nacional de futuro
glorioso, livre das tachas da miséria, da fome. das do
enças endêmicas, do desemprego e de tantos outros
males que envergonhavam o País. O crescimento da
economia logo no primeiro ano após a implementa
ção do Plano Real sinalizava claramente para isso.

Infelizmente, enquanto o tempo corria, mesmo
com a plena aceitação do plano por parte da popula
ção e dos agentes econômicos, o tão esperado cres
cimento econômico não acontecia. Por que não obti
vemos êxito nesse campo, após morto o dragão da in
flação? Por que, até hoje, decorridos sete anos de
Plano Real, continuamos a exibir os vergonhosos ín
dices de altíssima concentração da renda nacional
em uma proporção ínfima da população, e aqueles
males que há pouco referi continuam agudamente
presentes?

A resposta está na taxa de juros que desde en
tão passou a ser adotada no País, em função da ga
rantia do sucesso do fim da inflação.

O argumento inicialmente utilizado para a exe
cução de uma política monetária calcada em altíssi
ma taxa de juros básica é o de que uma taxa baixa
provocaria explosão do consumo e formação de esto
ques especulativos, ambos causadores de inflação.
Tudo indica que há um equívoco na condução da polí
tica econômica, tornando urgente sua revisão.

Faremos algumas observações sobre a origem
do equívoco mencionado e suas principais conse
qüências ao longo dos últimos anos, para a economia
e para os consumidores.

A utilização do instrumental monetário Clássico
como único meio de combate à inflação, especial
mente em ambientes econômicos como o nosso, no
qual a instabilidade das regras é elevada, com perda
de referencial na percepção dos agentes econômi
cos, acarreta o deslocamento de recursos para o se
tor financeiro. Isto equivale, na prática, a uma indexa
ção de ativos de alta liquidez, e cria um fator inercial
da inflação, que a faz rígida no sentido declinante. Pa
rece que a equipe econômica, praticamente a mesma
desde o primeiro mandato do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, salvo as substituições ocorridas
na cúpula do Banco Central, tem esquecido este im
portante aspecto da teoria. Mantém obstinadamente
a taxa de juros em nível estratosférico durante anos,
confundindo sua extraordinária importância em ajus
tes de curto prazo, adequada para choques de oferta
ou flutuações bruscas nos fluxos de capitais. Os juros

subiram para mais de 40% nas crises da Ásia e da
Rússia, para defender a moeda e a economia brasilei
ras, subiram também para 45% para defende-Ias do
ataque especulativo no início de 1999. Mais recente
mente, quando do agravamento da situação argenti
na, tornou a subir, porém civilizadamente. Em mo
mentos de crise é preciso defender a moeda indepen
dentemente do regime cambial.

Conclui-se que o combate à inflação precisa ser
orientado por um planejamento consistente que en
volva políticas industrial, tributária, orçamentária, mo
netária etc., ou seja, esta última como vertente impor
tante, é bom que se diga, do controle da demanda
agregada, mas não como única, conforme o Governo
tem adotado desde 1995, com evidente miopia.

Quais foram os efeitos do uso do instrumental
monetário clássico como único meio de combate con
tra a inflação? A resposta é: níveis inéditos de taxas
de juros e pífio crescimento econômico.

Com respeito a taxas de juros reais, ou seja des
contada a inflação das taxas nominais, logo após o
Plano Real, o Governo pagava nada menos do que
cerca de 21 ,5% ao ano para os títulos da dívida públi
ca.

Evidentemente que todas as demais taxas do
mercado partem desse patamar anormal, o que as
tornam mais anormais ainda.

Com efeito, a taxa Selic, do interfinanceiro e fi
nalizando em todas as que são cobradas dos tomado
res de crédito são asfixiantes para os respectivos to
madores.

Ocorre que as instituições financeiras quando
tomadoras têm como repassar o custo para os toma
dores finais - empresas e pessoas. Muitas empresas
ainda têm possibilidade de repassar os custos finan
ceiros para seus consumidores, porém, a maioria,
seja porque atua num mercado atomisado, seja pela
concorrência de produtos estrangeiros, não pode
transferir custos financeiros para o preço de seu pro
duto; sofre a asfixia a que me referi.

O empresário que necessitar de crédito de qual
quer tipo - capital de giro ou investimento na capaci
dade produtiva - precisa comprovar tão boa situação
econômico-financeira de sua empresa que, a rigor,
não precisaria de crédito. Além disso, as garantias
exigidas pela instituição financeira são de tal ordem e
difíceis de serem apresentadas que, muitas vezés,
impedem a contratação do empréstimo. Se tais preca
uções por parte dos bancos significassem spreads
apertados, ou seja, se emprestassem a taxas pouco
maiores do que aquelas das aplicações de baixo ris
co, como as dos títulos federais, seria compreensível.
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No entanto, as taxas cobradas dos tomadores são es
candalosamente elevadas, totalmente separadas dos
pisos de taxas.

Atualmente, a taxa básica de juros está em tor
no de 20% ao ano, mas uma empresa de porte médio,
dependendo da avaliação do risco feita pelo banco,
vai pagar de 50% a 70% ao ano para financiamento
de capital de giro. Em outras palavras, vai pagar de
duas vezes e meia a três vezes e meia a taxa básica
de juros. Sem dúvida, existe dinheiro menos caro no
mercado, porém está reservado para empresas de
grande porte, ou seja, para uma minoria de pouco ris
co. Assim mesmo, vai custar-lhes uns 40% ao ano. É
por isso que a elite empresarial, privada ou de capital
misto, faz financiamentos no exterior, por meio de lan
çamento de títulos no mercado de capitais.

Pelo lado dos empréstimos a pessoas físicas os
números são ainda mais impressionantes: variam de
aproximadamente 7% a 13% ao mês. Capitalizadas du
rante doze meses, resultam em 125% e 333% ao ano,
respectivamente. Esses percentuais escandalosos são
cobrados por sociedades de crédito, financiamento e in
vestimento, por bancos e por companhias administra
doras de cartões de crédito sem a menor cerimônia.
Dito de outra forma, com a maior desfaçatez.

Não é preciso ser economista para avaliar o ab
surdo desses números. Estamos falando de taxas de
juros que são medidas em múltiplos da taxa básica da
economia, esta, por sua vez, já bastante elevada. Tra
tam-se de encargos financeiros que são sete a dezes
seis vezes superiores à taxa Selic!

A respeito dessa absurda situação, chamou-me
atenção mensagem deixada nos computadores dos
Senadores e dos Deputados, da qual transcrevo a
parte inicial:

Alguém que depositou cem reais na
poupança no dia 1° de julho de 1994 (data de
lançamento do Real), tem hoje trezentos e se
tenta e quatro reais. Se tivesse sacado cem
reais no cheque especial, na mesma data, te
ria hoje uma dívida de cento e trinta e nove
mil, duzentos e cinqüenta e nove reais, no
mesmo banco. Ou seja: com cem reais do
cheque especial você fica devendo nove car
ros populares, e com os da poupança conse
gue comprar apenas quatro pneus.

Obviamente, não se pode buscar qualquer raci
onalidade nessa situação. Em nenhum país do mun
do, Sr. Presidente, nem mesmo nos mais desorgani
zados, opera-se um sistema econômico em que os
consumidores e os empresários convivem com juros

reais desta magnitude. Em nenhum outro lugar
pode-se observar tamanha distorção nos fundamen
tos e no significado do valor do capital.

As conseqüências dessa anormalidade são fu
nestas para toda a economia e para a sociedade. Do
lado das pessoas, taxas de juros nesses patamares
inviabilizam as decisões de compra a crédito. As pes
soas tendem a preferir o adiamento do consumo em
face do custo dos financiamentos que lhes são ofere
cidos. Pelo lado dos empreendedores, refreiam os
projetos de investimentos que dependam de emprés
timos bancários, já que não existe nenhuma atividade
econômica que permita retornos compatíveis com os
juros que lhes são cobrados.

Os resultados são evidentes, Sras. e Srs. Depu
tados. Menos consumo e menos investimentos signifi
cam menos demanda. Menor demanda implica me
nos produção, o que traz, como decorrência, menos
oportunidades de emprego, mais despesas com as
sistência social, menor arrecadação de impostos, ma
ior dificuldade de equilíbrio das contas públicas. Em
suma, trata-se de perversa combinação em que todos
perdem.

Explicações não faltam. A mais propalada pelo
Governo e por muitos analistas e acadêmicos é a de
que a taxa que remunera os títulos públicos é alta por
que reflete anos de anarquia fiscal, de instabilidade
macroeconômica e de mudanças de regras. Seria um
prêmio exigido pelos poupadores para financiar as
necessidades do setor público. É uma explicação con
veniente para o Governo, pois coloca os quase 20%
ao ano como simples conseqüência e não como cau
sa das mais importantes. Mas, se assim fosse, uma
simples conseqüência da percepção do "deus" mer
cado, como explicar a brutal diferença entre o piso
das taxas e as que são cobradas nas operações de
empréstimo?

Aqui, nova explicação é dada por técnicos do
Governo e por entidade de classe do setor bancário,
por meio da decomposição do spread das institui
ções. Alegam que são cinco as principais causas: ina
dimplência dos tomadores, despesas administrativas,
lucro do banco, impostos indiretos e CPMF, Imposto
de Renda e contribuição social sobre o lucro líquido.
Explicam ainda que a parte relativa à inadimplência
se deve à histórica acomodação dos bancos em con
ceder poucos empréstimos em troca de financiar o
Governo, clara atitude de aversão ao risco.

O Banco Central do Brasil já tomou algumas
medidas para que esse diferencial escandaloso entre
as taxas diminuísse. Depósitos compulsórios e a alí
quota do Imposto de Renda foram reduzidos, alguns
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procedimentos burocráticos das instituições financei
ras foram simplificados, mas mesmo assim os spre
ads permanecem elevados.

Uma das medidas adotadas e alardeada como
de grande impacto positivo foi a abertura do mercado
aos bancos estrangeiros, a partir de 1997, principal
mente. Na verdade isto não teve impacto favorável ne
nhum. Não provocou o esperado salto de qualidade
na concorrência, o qual teria como conseqüência a di
minuição das taxas para os tomadores. Parece até
que os bancos estrangeiros se viciaram rapidamente
nesse ambiente.

Sr. Presidente, Sras. Srs. Deputados, em outu
bro passado, entreguei à Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle relatório à Proposta n° 52, de
2001, de autoria dos Deputados Ricardo Berzoini e
João Magno, com vistas a examinar a atuação do
Banco Central no controle das abusivas tarifas e dos
juros extorsivos cobrados pelos bancos. Desnecessá
rio dizer que meu voto foi favorável à execução da fis
calização proposta.

É preciso que o Legislativo passe a assumir pa
pei mais ativo em aspectos do Sistema Financeiro
Nacional. Não podemos continuar passivos em rela
ção a certas práticas das entidades financeiras e das
autoridades monetárias, que tanto oneram e prejudi
cam a sociedade. Precisamos investigar por que o
Banco Central, que conhece todas as particularida
des das operações e práticas - tanto é assim que
adotou medidas e está implantando outras, corno o
Sistema de Pagamentos Brasileiro, para redução do
risco e dos spreads -, não atua com autoridade, im
positivamente, contra esses abusos absurdos. A olím
pica equipe econômica parece querer trazer do pas
sado os tempos de laissez-faire, laissez-passer, o
que não podemos aceitar.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Deputado
Marcos de Jesus, convoco V. Exa. para compor a
equipe de apuração dos votos à mesa.

O SR. MARCOS DE JESUS - Com muita honra,
Sr. Presidente.

O SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, um dos postulantes
a Conselheiro da República está fazendo urna inda
gação que gostaria de apresentar à consideração da
Mesa. É costume desta Casa fazer a contagem dos

votos anunciando os nomes, voto a voto, e fazendo
uma relação.

Portanto, indagamos à Mesa a forma como está
sendo feita a apuração dos votos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Esclare
cemos que, mesmo na eleição da Mesa, apenas é
anunciado o voto do Presidente. Os demais, são con
tados diante de comissão composta por Deputados
dos vários partidos. Em função do elevado número de
candidatos e dado o adiantado da hora, a Mesa auto
rizou a apuração voto a voto à vista de todos. Se os
candidatos quiserem participar da apuração...

O SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, a ques
tão não é essa. Indago sobre o critério, sobre como
está se procedendo a contagem dos votos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - A Presi
dência já esclareceu. Estamos no meio da apuração,
autorizada pela Mesa. Há um anotador, que .está pe
gando cédula por cédula e anotando o voto de cada
candidato.

O SR. GLYCON TERRA PINTO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. GLYCON TERRA PINTO (PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero pres
tar esclarecimento ao Deputado João Caldas, uma
vez que eu estava ajudando na contagem dos votos.
Há dois escrutinadores, um de cada lado da mesa, e
vários candidatos fiscalizando a anotação dos votos,
por trás dos escrutinadores.

Então, é desnecessário ficar cantando ao micro
fone voto por voto, porque, sendo dois candidatos de
cada lado, iria dificultar muito os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - A Presi
dência convida o Deputado Edmar Moreira para
acompanhar a apuração.

O SR. EDMAR MOREIRA (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, agradeço o convite.

Mas quero deixar bem claro para a Presidência
e para os senhores escrutinadores que quando abor
dei o problema não foi, absolutamente, para levantar
qualquer suspeita de imparcialidade na condução
dos trabalhos. Penso que anunciar os votos agiliza a
totalização. Quando o último voto é anunciado, evi
dentemente, já temos a totalização. Mas não houve,
absolutamente, de minha parte, nenhuma suspeição
sobre o trabalho que está sendo realizado.

Agradeço o convite, mas prefiro me manter à
distância, à parte, porque sou diretamente interessa
do no resultado dessa apuração.
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o SR. PRESIDENTE (paulo Rocha) - A Mesa
esclarece que serão considerados eleitos, em primei
ro escrutínio, os candidatos que obtiverem maioria
absoluta dos votos.

A ordem de classificação será decrescente. Os
dois primeiros serão os titulares; serão suplentes os
demais, até o sexto colocado, não se exigindo para
estes o quorum maioria absoluta.

Se apenas um ou nenhum dos candidatos obti
ver maioria absoluta, ou seja, 257 votos, haverá um
segundo escrutínio, destinado a preencher a vaga de
titular, ou titulares, e das suplências, quando se deci
dirá por maioria simples, desde que presente a maio
ria absoluta dos Srs. Deputados, obedecendo, ainda,
à ordem de classificação decrescente.

Havendo empate, receberá a melhor classifica
ção o candidato mais idoso. Os suplentes serão indi
cados, de acordo com a ordem decrescente de vota
ção, como primeiro, segundo, terceiro e quarto su
plentes.

O mandato dos eleitos pela Câmara dos Depu
tados será de três anos.

O SR. EDMAR MOREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. EDMAR MOREIRA (PPB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, sem querer contes
tar os números - o Regimento Interno é para ser cum
prido -, matematicamente, aritmeticamente, até Mal
ba Tahan iria se arrepiar.

No caso concreto, temos dez candidatos dispu
tando a eleição. Partindo do princípio de que cada
candidato tem o projeto de atingir o número mínimo
de 257 votos, seria necessário existirem 2.570 Depu
tados no plenário, um número que inviabiliza qualquer
raciocínio.

Parece-me que o certo seria a eleição dos dois
mais votados.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - A regra
constante do Regimento é clara.

O SR. EDMAR MOREIRA - Sr. Presidente,
que dispositivo do Regimento disciplina o assunto?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - A norma
da Mesa foi distribuída a todos os candidatos. E o
Plenário é que decidirá, entre tantos candidatos, a
escolha de um ou dois.

O SR. EDMAR MOREIRA - Esta Presidência
falou em Regimento. Que artigo do Regimento dis
põe sobre isso?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - O que
disciplina a eleição não é o Regimento, mas norma da
Mesa, conforme publicado para todos os candidatos.
O Regimento é omisso quanto a essa questão.

O SR. EDMAR MOREIRA - A norma foi editada
para esta eleição?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Sim, para
esta eleição, conforme publicado.

O SR. EDMAR MOREIRA - Desculpe-me V.
Exa.,Sr. Presidente, mas, matematicamente, essa
norma é inexeqüível.

Sr. Presidente, outro raciocínio bem mais ele
mentar demonstra a inviabilidade da portaria editada
pela Mesa: o número mínimo de votos a ser atingido é
257; como serão dois os eleitos, a conta que se faz é
de 257 vezes dois, o que resulta em 514 Srs. Deputa
dos. Ora, a Casa possui apenas 513 Deputados.
Então, matematicamente, fica inviabilizada essa pro
posta.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Embora a
contestação seja extemporânea, porque a norma,
embora devidamente publicada, não foi contestada
em tempo, não há mais como interromper a apuração
dos votos. Além do mais, a obrigação de cada Depu
tado é votar em dois candidatos em cada cédula, por
tanto, com 257 é possível eleger dois Deputados.

O SR. EDMAR MOREIRA - Sr. Presidente,
não estou, absolutamente, contestando a norma,
estou falando da inviabilidade aritmética de se cum
prir o que nela está determinado. Matematicamente
é inviável.

O SR. HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. HERÁCLITO FORTES (Bloco/PFL - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero co
laborar com o Deputado Edmar Moreira. Embora
não seja matemático, apenas mostrarei que não há
inviabilidade aritmética nesta votação. Vamos admi
tir que a base de sustentação do Governo venha a
optar por dois candidatos, ou seja, vote nos mes
mos candidatos; eles teriam, teoricamente, a vota
ção mínima já no primeiro turno. Então, matematica
mente, não é impossível, uma vez que cada um dos
Srs. Deputados tem o direito de votar em dois cole
gas.

O SR. EDMAR MOREIRA - Sr. Presidente,
não é à toa que o nobre Deputado Heráclito Fortes
é Líder do Governo. S.Exa. raciocinou rapidamente



Nas eleições de 2000, concorri para a Prefeitu
ra de Cuiabá. Uma de minhas principais propostas
foi para a juventude cuiabana. Disse que se fosse
eleito implantaríamos o passe livre a todos os estu
dantes das redes pública e privada em Cuiabá.

Infelizmente, o resultado das urnas não nos foi
favorável. Mas elegemos três Vereadores, e, na pri
meira sessão de 2001, S.Exas. apresentaram dois
projetos implantando o passe livre em Cuiabá. Re
gistro o primeiro projeto dos Vereadores Milton Fer
reira Rodrigues e Edmilson Ciro Gonçalves Prates e
o segundo projeto do Vereador Totó Parente.

Finalmente, ontem, o Prefeito de Cuiabá aco
lheu nossa proposta de campanha e apresentou à
Câmara MUnicipal projeto de lei implantando o pas
se livre naquela Capital. Dezenove Vereadores,
Sras. e Srs. Vereadores, votaram favoravelmente
após terem aperfeiçoado a proposta da Prefeitura
da cidade. E a partir do início do ano letivo de 2002

Sr. Presidente,

Esse assunto foi muito discutido no Congresso
Nacional, mas o momento de se alocar recursos
para a salvação do Rio São Francisco é este em
que estamos apreciando o Orçamento. É hora de
negociar, de pôr o discurso em prática.

Chamo a atenção das bancadas para a neces
sidade de envidarem todos os esforços possíveis
para a concretização do sonho da revitalização do
Rio São Francisco, tornando-o novamente viável
para irrigação da fruticultura, turismo, navegação,
energia, abastecimento de água para consumos hu
mano e animal, enfim, vida para a fauna e flora,
para o equilíbrio do nosso ecossistema. O São Fran
cisco é o rio da integração, que nos dá vida de to
das as formas, não só animal como vegetal.

Apelo à bancada do Nordeste, em especial, e a
todos os Deputados que salvemos o Rio São Francis
co.

o SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
somos da Comissão de Orçamento, onde estão sen
do apresentados os relatórios temáticos. Chamamos
a atenção dos Deputados, principalmente do Nor
deste, em relação ao Rio São Francisco.

Os recursos que estão sendo alocados para o
Rio São Francisco, com todo o destaque da mídia,
com tanto discurso sobre os 500 anos do Rio, com o
envolvimento dos Ministérios do Meio Ambiente, da
Integração Nacional e do Turismo, da CODEVASF,
do DNOCS, são insignificantes.

Gostaríamos que as bancadas do Nordeste e
de Minas Gerais se reunissem para discutir a neces
sária destinação de verbas para o desassoreamen
to, o salvamento do Aio São Francisco com matas
ciliares e com a recuperação e revitalização de seus
afluentes.
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em cima de um sofisma. Realmente, esse número, O SR. WILSON SANTOS (PSD8 - MT. Pela
para mim, matematicamente, continua sendo inexe- ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, a
qüível. Câmara Municipal de Cuiabá, representando o an-

O SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço seio da sociedade cuiabana acabou aprovando, on-
a palavra pela ordem. tem, por dezenove votos a dois, a implantação em

Cuiabá do passe livre para os estudantes.

No início do próximo ano letivo, os estudantes
cuiabanos do 1°, 2° e 3° Graus terão direito ao pas
se livre no transporte coletivo urbano da Capital de
Mato Grosso. Esse benefício não se limita apenas
aos ônibus de transporte coletivo tradicional, mas
também ao transporte alternativo através de microô
nibus, vans e kombis.

Essa luta iniciou-se em 1983, com o então Ve
reador Antero Paes de Barros, que, após vários
anos, conseguiu a aprovação da primeira lei que be
neficiaria diretamente os estudantes cuiabanos, ga
rantindo-lhes o meio passe.

Em Cuiabá, desde 1983, os estudantes pagam
apenas 50% do preço oficial da passagem do trans
porte coletivo urbano.

Na legislatura passada, o ex-Vereador Mario
Antonio Moyses Nadaf, do PSD8, também apresen
tou proposta do passe livre integral para os estudan
tes de Cuiabá. Infelizmente, por uma série de ra
zões alheias à vontade do Vereador, aquela propos
ta nunca foi apreciada pela Mesa Diretora da Câma
ra Municipal de Cuiabá. Nos dois biênios que o en
tão Vereador Mario Nadaf exerceu seu mandato, a
Mesa Diretora submeteu a proposta à apreciação do
Plenário da Câmara.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. WILSON SANTOS 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Tem
V.Exa. a palavra.
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todos os estudantes da rede pública e privada do 1°,
2° e 3° graus terão livre acesso ao transporte coleti
vo urbano, oficial e alternativo na Capital de Mato
Grosso. E eu não poderia, Sr. Presidente, nesta
sessão, deixar de fazer esse importante registro
para que fique de maneira definitiva nos Anais da
Câmara dos Deputados.

Quero parabenizar a Câmara Municipal de Ve-,
readores de Cuiabá e dizer às demais Câmaras Mu-
nicipais do Estado de Mato Grosso e do Brasil como
um todo que é possível concedermos aos estudan
tes o passe livre, que trará a redução da evasão e
da repetência escolar. A economia feita com o pas
se livre as famílias poderão aplicá-Ia em compra de
material escolar, em mais lazer, cultura, esporte
para os seus filhos.

Parabéns à Câmara Municipal de Cuiabá.
Parabéns a todos aqueles agentes públicos que,
ao longo desse últimos dezoito anos, trabalharam
e deram suas contribuições para que, a partir de
2002, Cuiabá desse exemplo ao Brasil, assim
como já ocorre em Maringá, no Paraná, em Cam
po Grande, no Mato Grosso do Sul, e no Rio de
Janeiro.

Desculpem-me se já existe passe livre em ou
tras Capitais ou outras cidades, mas, com certeza,
Cuiabá iniciará o ano de 2002 com o pé direito.

Como dizia o nosso querido Geraldo Vandré:
"Quem sabe faz a hora, não espera acontecer'. Os
estudantes cuiabanos fizeram três enormes passea
tas este ano na Capital. Parabéns ao Prefeito de
Cuiabá. Parabéns aos estudantes que fizeram a
hora, fizeram acontecer. O passe livre será uma rea
lidade a partir do ano que vem.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT-SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, apresentei hoje,
na Câmara dos Deputados, requerimento enca
minhando moção de apoio a funcionários do Mi
nistério da Agricultura para que os cargos de téc
nico agropecuário e auxiliar agropecuário federal
sejam enquadrados como atividade típica de
Estado. Assim sendo, faremos uma reformulação
no funcionalismo do Ministério da Agricultura - o

projeto já tem parecer favorável do Ministro Pratini
de Moraes.

Fui informado, pelos técnicos e auxiliares
agropecuários federais, de que apenas o Ministro
Martus Tavares ainda faz algumas objeções ao
projeto. Certamente, deve haver alguma interfe
rência na questão orçamentária do Ministério da
Agricultura.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. e aos nobres
pares desta Casa para que encaminhemos o mais
breve possível essa moção de apoio, especialmente
ao Sr. Ministro Martus Tavares, bem como ao Sr.
Ministro Pratini de Moraes, a fim de que essas duas
atividades, os cargos de auxiliar agropecuário fede
ral e técnico agropecuário federal, sejam considera
dos atividade típica de Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. EDMAR MOREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paula Rocha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EDMAR MOREIRA (pPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a expectativa é
muito grande. V. Exa. poderia informar, pelo menos,
o resultado parcial.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - A
Mesa vai anunciar o resultado da votação:

Deputado Antonio Kandir, 125 votos;

Deputado Chico Sardelli, 48 votos;

Deputado Claudio Cajado, 27 votos;

Deputado Edmar Moreira, 146 votos;

Dr. Evandro Lins e Silva, 107 votos;

Deputado Itamar Serpa, 24 votos;

Deputado José de Abreu, 46 votos;

Or. Marcelio Cerqueira, 29 votos;

Deputada Maria Lúcia, 38 votos;

Deputado Roberto Argenta, 18 votos;

Dr. Walter da Costa Porto, 89 votos;

Dra. Zilda Arns, 81 votos;

Brancos, 12 votos;

Nulos, 2 votos.

A Mesa informa que nenhum dos candidatos ob
teve maioria absoluta dos votos, que são 257 votos.

Dessa forma, todos os candidatos irão para o
segundo escrutínio, a ser marcado pela Presidência
da Casa.
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**,****1Ur RORAIMA ********

\l\IRTON CASCAVEL

,ALCESTE ALMEIDA

ALMIR SÁ

LUCIANO CASTRO

LUIS BARBOSA

ROBÉRIO ARAÚJO

,SALOMÃO CRUZ

r****** AMAPÁ ********

..ANTONIO FEIJÃO

DR. BENEDITO DIAS

EDUARDO SEABRA

EVANDRO MILHOMEN

~FÁTIMA PELAES

JURANDIL JUAREZ

SÉRGIO BARCELLOS

r****** PARÁ ********

ANIVALDO VALE

ASDRUBAL BENTES

BABÁ

,DEUSDETH PANTOJA

ELCIONE BARBALHO

_GERSON PERES

.GIOVANNI QUEIROZ

PPS

PL

PPB

PFt:

PFL

PL

PFL

PSDB

PPB

PTB

PSB

PSDB

PMDB

PFL

PSDB

PMDB

PT

PFL

PMDB

PPB

POT
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-iAROLOO BEZERRA

JOSÉ PRIANTE

)OSUÉ BENGTSON

\lICIAS RIBEIRO

:>AULO ROCHA

~IMUNDO SANTOS

~ENILDO LEAL

SOCORRO GOMES

v'IC PIRES FRANCO

~ENALDO COUTINHO

t***** AMAZONAS ********

ÁTILA LINS

~DR. GOMES

,EULER RIBEIRO

.FRANCISCO GARCIA

LUIZ FERNANDO

-SILAS CÂMARA

,,yANESSA GRAZZIOTIN

tuu*'" RONDÔNIA ********

~GNALDO MUNIZ

lcONFÚCIO MOURA

-..EURlpEDES MIRANDA

, EXPEDITO JÚNIOR

,MARINHA RAUPP

NILTON CAPIXABA

SÉRGIO CARVALHO

**'*'*** ACRE ********
ILDEFONÇO CORDEIRO

JOÂOTOTA

MARCOS AFONSO

~ILSON MOURÃO

SÉRGIO BARROS

ZILA BEZERRA

PTB

PL

PTB

PCdoB

PFL

PSDB

PFL

PFL

PFL

PFL

PPB

PPS

PMDB

PDT

PSOB

PMDB

PTB

PSOB

PSDB

PPB

PT

PT

PSOB

PTB
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'****** TOCANTINS ********
ANTONIO JORGE

DOLORES NUNES

,EDMUNDO GALOINO

FREIRE JÚNIOR

IGOR AVELlNO

KÀTIAABREU

OSVALDO REIS

r***** MARANHÃO ********

PSB

PSDB

PMDB
~~
~;

::~~
PFL ~) (~Mxd'lr----__-
PMDB ~~,----+n-+------

PFL

PFL

PPB

PFL

NEIVA MOREIRA
\

PEDRO FERNANDES

PEDRO NOVAIS

NICE LOBÃO

,CESAR BANDEIRA

,COSTA FERREIRA

.ELlSEU MOURA

FRANCISCO COELHO

GASTÃO VIEIRA

JOÃO CASTELO

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

ROBERTO ROCHA

SEBASTIÃO MADEIRA

PSDB

PSDB
_.~

****** CEARÁ ********

ADOLFO MARINHO

ALMEIDA DE JESUS

PSDB

PL

,ARNON BEZERRA PSDB I
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PCdoB

PPB

PT

PSDB

PSDB

PMDB

PMDB

PFL
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NELSON OTOCH PSDB

PIMENTEL GOMES PPS

PINHEIRO LANDIM PMDB

RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB

ROBERTO PESSOA PFL

ROMMEL FEIJÓ

SÉRGIO NOVAIS PSB

VICENTE ARRUDA PSDB

******.fIAuí ********--
ÁTILA LIRA PSDB

B.SÁ PSDB

CIRO NOGUEIRA PFL

HERÁCLITO FORTES PFL

JOÂO HENRIQUE PMDB

MARCELO CASTRO PMDB

MUSSA DEMES PFL

PAES LANDIM PFL

THEMlsTOCLES SAMPAIO

WELLlNGTON DIAS PT

****** RIO GRANDE DO NORTE ********
'u

,CARLOS ALBERTO ROSADO PFL

..HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB

JBER~ FERREIRA PTB

LAiRE ROSADO PMDB

LAVOISIER MAIA PFL
'-

~MAURO BENEVIDES

.MORONI TORGAN

INÁCIO ARRUDA

JOSÉ L1NHARES

JOSÉ PIMENTEL

LÉO ALCÂNTARA
"-
MANOEL SALVIANO

MARCELO TEIXEIRA, '
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ARMANDO ABILlO PSDB

AVENZOAR ARRUDA PT

CARLOS DUNGA PTB

DAMIÃO FElICIANO PMDB

DOMICIANO CABRAL PSOS

EFRAIM MORAIS PFL

ENIVALDO RIBEIRO PP8
~

INALOO LEITÃO PSOB

WILSON BRAGA

*****. PERNAMBUCO ********

o\RMANOO MONTEIRO

PFL

PMDB

:LEMENTINO COELHO

DJALMA PAES

EDUARDO CAMPOS

FERNANDO FERRO

GONZAGA PATRIOTA

INOC~NCIO OLIVEIRA

JOÃOCOLAÇO

JOAQUIM FRANCISCO

JOEL DE HOLLANDA

JOSÉ CHAVES

VlARCOS DE JESUS

)SVALDO COELHO

;)EDRO CORRI:A

r'EDRO EUG~NIO

RICARDO FIUZA

SEVERINO CAVALCANTI

WOLNEY QUEIROZ

PPS

PSB

PSB c:::::

PT

PSB

PFL

PSDB

PFL

PFL

PMD

PL

PFL

PPB

PT

PPB

PPB

POT
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******** ALAGOAS ********
AUGUSTO FARIAS

DIVALDO SURUAGY

GIVALDO CARIMBÃO

HELENILDO RIBEIRO

JOÃO CALDAS

JOSÉ THOMAZ NONÓ

OLAVO CALHEIROS

REGIS CAVALCANTE

********.SE~G!.eE ********
.AUGUSTO FRANCO

: CLEONÂNCIO FONSECA

IVAN PAIXÃO

JORGE ALBERTO

.JOSÉ TELES
,
.PEDRO VALADARES

SÉRGIO REIS

rÂNIA SOARES

-**** BAHIA ********
ARISTON ANDRADE

BENITO GAMA

CLAUDIO CAJADO

CORIOLANO SALES

FÉLIX MENDONÇA

FRANCISTONIO PINTO

HAROLDO LIMA

,JAIME FERNANDES

JAIRO CARNEIRO

JAQUES WAGNER

JOÃO ALMEIDA

JOÃO CARLOS BACELAR

JOÃO LEÃO

PPB

PST

PSS

PSDB

PL

PFL

PMDB

PPS

PSDS

PPB

PTa

PCdoS

PFL

PMDB

PFL

PMDB

PTa

PFL

pedoS

PFL

PFLZ,

PT

PSDB

PFL

PPB
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JONIVAL LUCAS JUNIOR

:JORGE KHOURY

JOS~ CARLOS ALELUIA

JOSÉ LOURENÇO

JOSÉ ROCHA
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PMDB

PFL

PFL

PMDB

PFL
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~UTAHY JUNIOR

LEUR LOMANTO

LUIZ ALBERTO

I,.UIZ MOREIRA

MÁRIO NEGROMONTE

MILTON BARBOSA

NELSON PELLEGRINO

NILO COELHO

PAULO BRAGA

PAULO MAGALHÃES
)
PEDRO IRUJO

REGINALDO GERMANO

'SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

WALDIR PIRES

WALTER PINHEIRO

YVONILTON GONÇALVES

**'***** MATO GROSSO ********
:ELCITA PINHEIRO

.INOROSSI

..1URILO DOMINGOS

'EDRO Hi::NRY

~ICARTE DE FREITAS

rETÉ BEZER~

.wILSON SANTOS

PT

PFl

PT

PT

PFl

PFL

PSDB

PTB

PPB

PSDB

PMDB

PSDB .---------******** DISTRITO FEDERAL ********
'AGNELO QUEIROZ PCdoB

,ALBERTO FRAGA PMDB

.GERALDO MAGELA PT

~JORGE PINHEIRO PMDB

,OSÓRIO ADRIANO PFL

PAULO OCTÁVIO PFL

PEDRO CELSO PT
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******** MATO GROSSO DO SUL ********
DR. ANTONIO CRUZ PMDB

'****** GOlAS *****"'**
ALDO ARANTES

-.flARBOSA NETO

EULER MORAIS

;EOVAN FREITAS

IOVAIR ARANTES

'-(DIA ~UINAN

LÚCIA VÂNIA

LUIZ BITTENCOURT

NAIR XAVIER LOBO

PEDRO CANEDO

PEDRO CHAVES

. VILMAR ROCHA

JOÃO GRANDÃO

MANOEL VITÓRIO

MARÇAL FILHO

PEDRO PEDROSSIAN
;-

,WALDEMIR MOKA

pedaB

PMDB

PMDB

PMDB

PSDB

PSD8

PSD8

PMDB

PMDB

PSDB

PMDB

PFL

PT

PT

PMDB

PPB

PMOB
l. _.. '~ .." -==:::r- .

,

***,,**** MINAS GERAIS "o"o***"

ANTONIO DO VALLE

• ARACELY DE PAULA

• BONIFAclO DE ANDRADA

• CABO JÚLIO

'CARLOS MOSCONI

• CLEUBER CARNEIRO

· CUSTÓDIO MAnos

DANILO DE CASTRO

EDMAR MOREIRA

• EDUARDO BARBOSA

ELIAS MURAD

· ELISEU RESENDE

FERNANDO DINIZ

GILMAR MACHADO

GLYCON TERRA PINTO

HÉLIO COSTA

, HERCULANO ANGHINEnl

IBRAHIM ABI-ACKEL

JOSÊ MILITÃO

LAEL VARELLA

L1NCOLN PORTELA

oi MÁRCIO REINALDO MOREIRA

PMDB

PFL

PSDB

PST

PSDB

PFL

PSDB

PSDB

PPB

PSDB

PSDB

PFL

PMDB

PT

PMDB

PMDB

PPy
PP

PTB

PFL

PSL

PPB
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MARCOS LIMA PMDB

MARIA DO CARMO LARA PT

MARIA LÚCIA PMDB

MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL

MÁRIO DE OLIVEIRA PST

MAURO LOPES PMDB

NARCIO RODRIGUES PSDB

NILMÁRIO MIRANDA PT

ODELMO LEÃO PPB

OLlMPlO PIRES PDT

OSMÂNIO PEREIRA

PAULO DELGADO

PHllEMON RODRIGUES

ROMEL ANIZIO

ROMEU QUEIROZ

SAULO COELHO

SILAS BRASILEIRO

VIRGILlO GUIMARÃES

VITTORIO MEDIOU

WALFRIDO MARES GUIA

PMDB

PT

PSDB

PTS
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PSOB

PT

PTB

PFL

MAX MAURO PTB

RICARDO FERRAÇO PPS

RITA CAMATA PMD8

ROSE DE FREITAS PSDB

******** RIO DE JANEIRO ********
ALCIONE ATHAYDE PSB

ALDIR CABRAL PFL

ALEXANDRE CARDOSO PSB

ALEXANDRE SANTOS

AROLDE DE OLIVEIRA PFL

BISPO RODRIGUES PL

CANDINHO MATTOS PSOB

PFLCARLOS NADER

--CARLOS SANTANA PT -
DINO FERNANDES PPB

DR. HELENO . PSDB I

l
EBER SILVA PST

EURICO MIRANDA PPB

FERNANDO GABEIRA PT

******** EspíRITO SANTO ********
FEU ROSA

JOÃO COSER

JOSÉ CARLOS ELIAS

JOSÉ CARLOS FONSECA JR.
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ti FERNANDO GONÇALVES PTS

4 IÉDIO ROSA PFL

• ITAMAR SERPA PSDB

li JAIR BOLSONARO PPB

, JANDIRA FEGHALI PCdoS

~ JOÃO MENDES PFL

(J JOÃO SAMPAIO POT

-- JORGE 81TIAR PT

I JORGE WILSON PMD8

• LAURA CARNEIRO PFl

~

.. LUIZ RIBEIRO PSOB

* LUIZ SÉRGIO PT

• MÁRCIO FORTES PSDB

, MILTON TEMER PT

li MIRIAM REIO PSB

• MIRO TEIXEIRA POT

• PAULO BALTAZAR PSB

• PAULO DE ALMEIDA PFL

• PAULO FEIJÓ PSOB

• PAULO LESSA PPB

-, REINALDO GRIPP PL

• ROBERTO JEFFERSON PTB

~ RODRIGO MAIA PFL

• RONALDO SANTOS PSDB

.. RUBEM MEDINA PFL

6; SIMÃO SESSIM PPB
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A

4. VALDECI PAIVA PSL

• VIVALDO BARBOSA PDT

ti WANDERLEY MARTINS PSB

•••••*** SÃO PAULO .",,,,*****

• ALBERTO GOLDMAN PSDB

.. ALDO REBELO PCdoB

4 ALOIZIO MERCADANTE PT

• ANDR~ BENASSI PSDB

.. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB

• ANTONIO KANDIR PSDB

• ARNALDO FARIA DE SÁ PTB

• ARNALDO MADEIRA PSDB

.. ARY KARA PTB

• BISPO WANDERVAl PL

• CELSO RUSSOMANNO

• CHICO SARDELlI

• CLOVIS VOLPI PV

• CORAUCI SOBRINHO PFl

• CUNHA BUENO PPB

.. DE VELASCO PSL

• DR. HÉLIO PDT

• DUILlO PISANESCHI PTB

01> EMERSON KAPAZ PPStFERNANDO ZUPPO PSDC

GILBERTO KASSAS PFl
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PT

PSB

PT

PDT

PPS

PT

PMDB

PTN

PT

PT

PMDB

PTC! IARA BERNARDI

• JAIR MENEGUELLI

• JoAO EDUARDO DADO

, JOAO HERRMANN NETO

• JOAO PAULO

• JORGE TADEU MUDALEN

~ JOSÉ DE ABREU

• JOSÉ DIRCEU

#"JOSÉ GENOINO

f JOSÉ INOfO

fi JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

• JULIO SEMEGHINI

• KINCAS MATIOS

" LAMARTINE POSELLA

• LUCIANO ZICA

• LUIZ ANTONIO FLEURY

• LUIZ EDUARDO GREENHALGH

~ LUlZA ERUNDINA

r MARCOS CINTRA PFL

CI , MEDEIROS PL

~ MICHEL TEMER PMOB

f MILTON MONTI PMDB

, MOREIRA FERREIRA PFL

• NElO ROOOlFO PMOB

,; NELSON MARQUEZELLI
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• NEUTON LIMA

~ ORLANDO FANTAZZINI

~ PAULO KOBAYASHI

• PAULO LIMA

~ PROFESSOR LUIZINHO

• RICARDO BERZOINI

-- RICARDO IZAR

~ ROBSON TUMA

.. RUBENS FURLAN

..sALVADOR ZIMBALDI

" SILVIO TORRES

• TELMA DE SOUZA

r VAOÃO GOMES

" VALDEMAR COSTA NETO

• WAGNER ROSSI

• WAGNER SALUSTIANO

(I XICO GRAZIANO

******** PARANÁ ********
~ ABELARDO LUPION

~ AFFONSO CAMARGO

• ALEX CANZIANI

"BASILIO VILLANI

• CHICO DA PRINCESA

- DILCEU SPERAFICO

PFL

PT

PSDB

PMDB

PT

PT

PTe

PFL

PPS

PSDB

PSDB

PT

PPB

PL

PMDB

PPB

PSDB

PFL

PSDB

PPB

/



Dezembro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quínlil-Icira 6 62635

• OR. ROSINHA

• GUSTAVO FRUET

# HERMES PARCIANELLO

.IRIS SIMOES

• 'VANIa GUERRA

• JOSÉ BORBA

• JOSÉ CARLOS MARTINEZ

.JOSÉJANENE

• LUCIANO PIZZATTO

• LUIZ CARLOS HAULY

, MARCIa MATOS

• MAX ROSENMANN

, MOACIR MICHELETTO

fi NELSON MEURER

~ oolLlo BALBINOTTI

'" OLIVEIRA FILHO

,. OSMAR SERRAGLlO

11 PADRE ROQUE

, RICARDO BARROS

• RUBENS BUENO

o SANTOS FILHO

i WERNER WANOERER

******** SANTA CATARINA **'******
.. ANTÓNIO CARLOS KONDER REIS

-"CARLlTO MERSS

..a EDINHO BEZ

PT

PMOB

PMOB

PTB

PFL

PMOB

PTB

PPB

PFL

PSOB

PTB

PMOB

PMOB

PPB

PSOB

PL

PM08

PT

PPB

PPS

PFL

PFL

PFL

PT

PMDB

~----
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PPB

por
PFL

JOÃO MATOS

JOÃO PIZZOLATII ' .PPB A
LUCI CHOINACKI PT 'I'"

PAULOGOUV~ PFL

PEDRO BITIENCOURT PFL

PDTSERAFIM VENZON

EDISON ANDRINO

ENI VOLTOLlNI

FERNANDO CORUJA

GERVÁSIO SILVA

******** RIO GRANDE DO SUL ********
ADÃO PREITO PT

AIRTON OIPP POT

ALCEU COLLARES POT

ANACORSO PT

AUGUSTO NARDES PPB

CEZAR SCHIRMER PMDB

CLOVIS ILGENFRITZ PT

DARClslO PERONDI PMDB

EDIR OLIVEIRA PTB

ENIO BACCI POT

ESTHER GROSSI PT

EZIDIO PINHEIRO PSB

FETTER JUNIOR PPB
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FIORAVANTE

GERMANO RIGOTTO

HENRIQUE FONTANA

LUIS CARLOS HEINZE

MARCOS ROLlM

MENDES RIBEIRO FILHO

NELSON MARCHEZAN

ORLANDO DESCONSI

OSMAR TERRA

OSVALDO BioLCHI

PAULO PAIM

POMPEO DE MAnOS

TELMO KIRST

PT

PMDB

PT

PT

PT

PM

PPB
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o SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Apresen
tação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS
SRS:

WAGNER ROSSI Projeto de Lei - Dispõe so
bre o acréscimo das penas restritivas de liberdade
para determinados delitos. (PL n° 5.829/01).

Projeto de Lei - Dispõe sobre a destinação de
parte das vagas nas instituições públicas e privadas
aos alunos carentes oriundos de escolas públicas.
(PL n° 5.830/01).

Projeto de Lei - Dispõe sobre a suspensão
dos benefícios legais do condenado a pena restritiva
de liberdade em determinados delitos (PL n°
5.831/01 ).

ANIVALDO VALE Indicação - Sugere a ado
ção de providências no tocante à transformação da
Faculdade de Ciências Agrárias do Pará em Univer
sidade Rural da Amazônia (INC n° 2.764/01).

ENI VOLTOLlNI Requerimento de Informação
- Solicita ao Sr. Ministro de Estado do Meio Ambien
te informação sobre a Agenda 21 brasileira (RIC n°
4.012/01 ).

Requerimento de Informação - Solicita infor
mações ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência
Social a respeito do repasse dos recursos das con
tribuições previdenciárias pagas por empresas que
optaram pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES (RIC n°
4.013/01 ).

ANIVALDO VALE Projeto de Lei - Dispõe so
bre a transformação da Faculdade de Ciências
Agrárias do Pará em Universidade Federal Rural da
Amazônica e dá outras providências (PL n°
5.832/01).

ENI VOLTOLlNI Indicação - Sugere a altera
ção da Portaria do Ministério da Previdência e
Assistência Social n° 375, de 2001, que torna obri
gatório o recolhimento da contribuição previdenciá
ria por meio eletrônico (INC n° 2.765/01).

Requerimento de Informação - Solicita infor
mações ao Ministério das Comunicações sobre as
medidas adotadas para minimizar o impacto da ins
talação de antenas do serviço móvel celular (RIC n°
4.014/01).

Requerimento de Informação - Solicita infor
mações ao Sr. Ministro do Trabalho e Emprego
sobre as ações que vêm sendo executadas pelo
Ministério, diretamente ou em articulação com
outros órgãos e entidades governamentais, para
combater o trabalho infantil em serrarias e carvo
arias, especialmente no Estado do Pará (RIC n°
4.015/01 ).

Requerimento de Informação - Solicita infor
mações ao Sr. Ministro da Previdência e Assis
tência Social sobre benefícios indeferidos em ra
zão das modificações introduzidas pela Lei n°
9528, de 10 de dezembro de 1997 (RIC n°
4.016/01 ).

Projeto de Lei - Altera a Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, acrescentando-lhe o art. 259-A e § 6° ao
art. 282 (PL n° 5.833/01).

Projeto de Lei - Dispõe sobre restrições à pro
paganda de bebidas alcoólicas fermentadas nas
emissoras de televisão (PL n° 5.834/01).

Projeto de Lei - Altera a Lei n° 6.494, de 7 de
dezembro de 1977, para dispor sobre a concessão
de décimo terceiro salário e férias proporcionais aos
contratados sob o regime de estágio remunerado
(PL n° 5.835/01).

Projeto de Lei - Altera o art. 132, da Lei n°
8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança
e do Adolescente (PL n° 5.836/01).

Projeto de Lei - Dispõe sobre a criação de
pensão especial a ser concedida aos dependentes
de pessoas falecidas que alcançaram grande ex
pressão nacional ou que foram vítimas de atentados
políticos ou de acidentes de responsabilidade civil
da União (PL n° 5.837/01).

Projeto de Lei - Altera a Lei n° 8.036, de 11 de
maio de 1990, para permitir ao trabalhador com
mais de dois anos de serviço na empresa o saque
de 20% do saldo de sua conta vinculada, quando da
rescisão do contrato de trabalho a seu pedido (PL nO
5.838/01).

Projeto de Lei - Altera a redação do art. 24 da
Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, para permitir a
concessão da pensão por morte aos dependentes
do trabalhador filiado ao Regime Geral da Previdên
cia Social que tenha perdido a qualidade de segura
do (PL nO 5.839/01).

Projeto de Lei - Altera a Lei n° 9.875, de 25 de
novembro de 1999, para dispor sobre a denomina-
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menciona da BR-282 (PL nO Projeto de Lei - Modifica a Lei nO 9.472, de
16 de julho de 1997, Lei Geràl de Telecomunica
ções - LGT, para incluir, como direito do usuário
de telecomunicações, o questionamento de débi
tos lançados em conta telefônica (PL n°
5.848/01 ).

ORLANDO DESCONSI e OUTROS Projeto
de Lei - Institui e conceitua as empresas de Au
togestão e dá outras providências (PL nO
5.849/01 ).

CORIOLANO SALES e OUTROS Proposta
de Emenda à Constituição - Acrescenta §§ 1° e
2° ao art. 203 da Constituição Federal dispondo
sobre a criação de benefícios de renda mínima
para pessoas com idade superior a 65 anos, ho
mem e 60 anos, mulher, sem condições de apo
sentadoria por idade, pela Previdência Social, re
duzindo em cinco anos o limite para os trabalha
dores rurais de ambos os sexos e para os que
exerçam suas atividades em regime de economia
familiar, nestes incluídos o produtor rural, o ga
rimpeiro e o pescador artesanal (PEC n° 455/01).

NELSON MARCHEZAN e OUTROS Propos
ta de Emenda à Constituição - Acrescenta o inci
so VII ao art. 150 da Constituição Federal e o art.
84 ao Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias, instituindo imunidade tributária sobre os
medicamentos de uso humano (PEC nO 456/01).

MAX ROSENMANN Projeto de Lei - Altera a
redação ao inciso I do art. 28 da Lei n° 8906, de 4
de julho de 1994 e dá outras providências (PL n°
5.850/01).

MENDES RIBEIRO FILHO Indicação - Sugere
a criação de um programa nacional de incremento
do uso de gás natural veicular para a frota de táxis
(INC n° 2.767/01).

ÁTILA LINS Indicação - Sugere a instituição
da bolsa-medicamento (INC nO 2.768/01).

PEDRO PEDROSSIAN Requerimento de
Informação - Solicita ao Senhor Ministro de Mi
nas e Energia esclarecimentos sobre a resposta
encaminhada pelo Chefe de Gabinete do Senhor
Presidente da Petrobras, negando a vinculação
do Senhor Henri Philippe Reichstul com a empre
sa SRL, subsidiária da Marubeni, após a posse
na presidência da Petrobras (RIC n° 4.021/01).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhor Ministro de Estado de Minas e Energia esclare
cimentos sobre a constituição da Rongás, empresa
distribuidora de gás natural do Estado de Rondônia,

ção do trecho que
5.840/01).

Projeto de Lei - Altera dispositivos da Lei n°
8.742, de 7 de dezembro de 1993 (PL n° 5.841/01).

MÁRCIO FORTES Projeto de Lei - Altera a Lei
n° 5.966, de 11 de dezembro de 1973, que institui o
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (PL n° 5.842/01).

MIRO TEIXEIRA Requerimento de Informação
- Requer informações sobre o destino dos recursos
depositados no Banco do Brasil a título de "Seguro
Especial do Aeronauta", por força do art. 9° da Lei
n° 3.501, de 21 de dezembro de 1958 (RIC n°
4.017/01).

ALEX CANZIANI Indicação - Solicita a redu
ção das alíquotas do IPI e do ICMS incidentes sobre
máquinas e implementos agrícolas (INC nO
2.766/01).

SILAS CÂMARA Projeto de Lei - Dispõe sobre
a obrigatoriedade de utilização de infra-estrutura de
torres em conjunto por empresas de telefonia celular
(PL n° 5.843/01).

ITAMAR SERPA Projeto de Lei - Modifica o §
1° A do art. 273 do Código Penal. (PL n° 5.844/01)

ORLANDO FANTAZZINI Projeto de Lei - Alte
ra dispositivos da Lei n° 4.324, de 14 de abril de
1964, que "institui o Conselho Federal e os Conse
lhos Regionais de Odontologia, e dá outras provi
dências" (PL n° 5.845/01).

MARCOS AFONSO Requerimento de Informa
ção - Solicita informações ao Ministro de Estado
das Comunicações sobre as providências tomadas
para apurar denúncias contra a Telesp Celular (RIC
n° 4.018/01).

Requerimento de Informação - Solicita ao Sr.
Ministro do Meio Ambiente informação sobre vaza
mento de nafta no Paraná (RIC n° 4.019/01).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhor Ministro de Estado de Minas e Energia informa
ções sobre o aumento nas tarifas de energia elétrica
sob a rubrica "encargos do serviço do sistema" (RIC
n° 4.020/01).

SILAS CÂMARA Projeto de Lei - Acrescenta o
inciso XIII ao art. 3° da Lei n° 9.472, de 16 de julho
de 1997 (PL n° 5.846/01).

Projeto de Lei - Obriga a veiculação de publici
dade de saúde pública pelas empresas de transpor
tes coletivos urbanos (PL n° 5.847/01).
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e da participação acionária da CS Participações e
da BR Distribuidora no capital dessa empresa (RIC
n° 4.022/01).

MEDEIROS e OUTROS Proposta de Emenda
à Constituição - Dá nova redação ao inciso IV do
art. 7° e ao § 4° do art. 201 da Constituição Federal,
para permitir que os benefícios previdenciários se
jam reajustados nas mesmas datas e com base nos
mesmos índices de reajuste do salário mínimo (PEC
n° 457/01).

HÉLIO COSTA Projeto de Lei - Cria a obri
gatoriedade de investimento parcial de lucros e
divigendos das entidades particulares de ensino
superior na implantação e manutenção das enti
dades públicas de ensino superior (PL n°
5.851/01 ).

RUBENS BUENO Projeto de Lei - Altera a Lei
n° 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre
o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxi
cos, estabelecendo a denominação genérica co
mum para os produtos que disciplina (PL n°
5.852/01).

Projeto de Lei - Estabelece o medicamento
genérico para uso veterinário, dispõe sobre a utiliza
ção de nomes genéricos em produtos farmacêuticos
de uso veterinário e dá outras providências (PL n°
5.853/01).

PAULO LIMA Projeto de Lei - Dispõe sobre a
inclusão de alimentos à base de soja na merenda
escolar e na cesta básica (PL n° 5.854/01).

Projeto de Lei - Dispõe sobre a obrigatorieda
de de instalação de detectores de metais em casas
de diversões (PL n° 5.855/01).

PAULO LIMA e OUTROS Proposta de Emen
da à Constituição - Dispõe sobre desoneração tribu
tária relativa aos gêneros alimentícios de primeira
necessidade (PEC n° 458/01).

DELFIM NETTO e OUTROS Requerimento
- Solicita a instalação de Comissão Especial com
o objetivo de estudar as propostas existentes e
apresentar projetos legislativos que amenizem os
efeitos da tributação cumulativa sobre a econo
mia nacional, usando como compensação a tribu
tação de importação (conferindo assinaturas).

EDINHO BEl Projeto de Lei - Modifica o art.
1.211-A do Código de Processo Civil (PL n°
5.856/01).

VANESSA GRAZllOTIN Requerimento de
Informação - Solicita ao Senhor Ministro dos Trans
portes informações referentes à denúncia de trans-

parência nos atos da Sociedade de Navegação,
Portos e Hidrovias do Estado do Amazonas - SPNH
(RIC n° 4.023/01).

PAULO MARINHO Projeto de Lei - Altera a
redação do art. 62 da Lei n° 9.504, de 30 de setem
bro de 1997, dispondo sobre a identificação digital
do eleitor (PL n° 5.857/01).

Projeto de Lei - Autoriza o Poder Executivo a
instituir a Fundação Universidade Federal dos Coca
is, no Estado do Maranhão, e dá outras providênci
as (PL n° 5.858/01).

INALDO LEITÃO e OUTROS Projeto de Reso
lução - Institui Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar a violência no sistema prisio
nal brasileiro (PRC nO 215/01).

CLEMENTINO COELHO Indicação - Sugere
ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia,
José Jorge de Vasconcelos Lima determinar à Aneel
a realização de estudos visando à introdução de al
terações na Portaria DNAEE n° 105, de 1992, alte
rada pela Resolução Aneel n° 277, de 2000 (INC n°
2.769/01).

PADRE ROQUE Projeto de Lei - Altera a
Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995 - Lei
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - per
mitindo que associações sem fins lucrativos e co
operativas possam propor ação perante o juizado
(PL n° 5.859/01).

CARLOS NADER Projeto de Lei - Dispõe so
bre a proibição da venda da cola de sapateiro para
menores de 18 anos e dá outras providências (PL n°
5.860/01).

PAULO LIMA Projeto de Lei - Dispõe sobre a
isenção da contribuição para os Programas de Inte
gração Social e de Formação do Patrimônio do Ser
vidor Público, e da Contribuição para o Financia
mento da Seguridade Social nas operações de ven
da de gêneros alimentícios de primeira necessidade
(PL n° 5.861/01).

DOMICIANO CABRAL E SRS. LíDERES Re
querimento de Urgência - Requer urgência para a
apreciação do PL n° 5.761/01 (conferindo assinatu
ras).

OSVALDO COELHO e SRS. LIDERES Reque
rimento de Urgência - Requer urgência para a apre
ciação do PL n° 5.307/01 (conferindo assinaturas).

DOMICIANO CABRAL e SRS. líDERES Reque
rimento de Urgência - Requer urgência para aprecia
ção do PL n° 5.622/01 (conferindo assinaturas).
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PEDRO PEDROSSIAN Requerimento de
Informação - Solicita ao Senhor Ministro de Esta
do de Minas e Energia esclarecimentos sobre a
participação acionária da empresa Ultratec na
Petrobras, e sobre os negócios realizados entre
ambas as empresas, antes e após o início da pre
sidência do senhor Henri Philippe Reichstul e, em
especial, após a entrada do senhor Delcídio Go
mes na Diretoria da Petrobras (RIC n° 4.024/01).

MOREIRA FERREIRA Projeto de Decreto
Legislativo - Susta a aplicação do Decreto n°
3.721, de 8 de janeiro de 2001, que "altera o De
creto n° 81.240, de 20 de janeiro de 1973", que, a
sua vez, regulamenta as disposições da Lei n°
6.435, de 15 de julho de 1977, relativas às enti
dades fechadas de previdência privada (PDC n°
1.569/01 ).

DINO FERNANDES E INOCÊNCIO OLIVEIRA
Requerimento de Sessão Solene - Solicita realiza
ção de sessão solene a fim de homenagear o gran
de astro do basquete brasileiro Oscar Schmidt, a
medalhista de ouro mundial Danielle Hypólito e sua
treinadora Georgette Vidor.

CABO JÚLIO Requerimento - Requer a retira
da da PEC n° 84/99, de sua autoria (conferindo assi
naturas).

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO E OUTROS
Proposta de Emenda à Constituição - Acrescenta
dispositivos aos arts. 146 e 150, e altera o inciso
111 do art. 151 da Constituição Federal (assinatu
ras insuficientes - devolvida ao autor).

FÉLIX MENDONÇA E OUTROS Requeri
mento de Criação de CPI - Requer a criação de
Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finali
dade de investigar o abusivo e desordenado co
mércio dos insumos para construção civil, com
ênfase para o segmento do cimento (RCP n°
36/01 ).

DR. HÉLIO E OUTROS Proposta de Emen
da à Constituição - Acrescenta §§ 10 e 11 ao art.
144 da Constituição Federal, para destinar cinco
por cento da receita resultante de impostos, na
União, Estados, Distrito Federal e Municípios ao
custeio de ações de combate à criminal idade e à
delinqüência em todo o País (PEC n° 459/01).

MARIA DO CARMO LARA Projeto de Lei 
Altera a Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991,
para dispor sobre a responsabilidade exclusiva do
locador pelo pagamento do imposto sobre a proprie
dade predial e territorial urbana (PL n° 5.862/01).

LUCIANO ZICA E OUTROS Projeto de Lei 
Altera a Lei n° 7.394, de 29 de outubro de 1985,
que "regula o exercício da profissão de Técnico
em Radiologia e dá outras providências" (PL n°
5.863/01 ).

Projeto de Lei - Altera o art. 134 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, que "dispõe sobre o par
celamento das férias dos trabalhadores" (PL n°
5.864/01).

WALTER PINHEIRO E OUTROS Projeto de
Lei - Proíbe o regime de exclusividade nas trans
missões televisivas de eventos esportivos de espe
cial importância (PL n° 5865/01).

EZIDIO PINHEIRO E OUTROS Proposta de
Emenda à Constituição - Acrescenta § 9° ao art.
166 da Constituição Federal (assinaturas insuficien
tes - devolvida ao autor).

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA E OUTROS Pro
posta de Emenda à Constituição - Dá nova redação
ao disposto no § 1° do art. 64 da Constituição Fede
ral (PEC n° 460/01).

TELMA DE SOUZA E OUTROS Reque~

mento de Urgência - Solicita urgência para apre
ciação do Projeto de Lei n° 1.873, de 1991, (PLS
n° 105/96) que "dispõe sobre a prevenção, o tra
tamento, a fiscalização, o controle e a repressão
do tráfico ilícito e do uso indevido de entorpecen
tes e drogas afins, e dá outras providências"
(conferindo assinaturas).

JOÃO CALDAS Requerimento de Informação
- Solicita informações ao Sr. Ministro da Integração
Nacional sobre a obra de "Construção e Recupera
ção de Obras de Infra-Estrutura Hídrica - Aproveita
mento Hidroagrícola do Rio Bálsamo - Palmeira dos
índios" (RIC n° 4.025/01).

VI- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (paulo Rocha) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lem
brando que amanhã, quinta-feira, dia 6, às 16 ho
ras, haverá sessão solene em homenagem ao ani
versário da Câmara Municipal do Rio Grande do
Sul.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) 
COMPARECEM MAIS OS SRS:
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RORAIMA

Airton Cascavel
Almir Sá
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Robêrio Araújo

Presentes de Roraima : 5

AMAPÁ

Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
Sérgio Barcellos

Presentes de Amapá : 3

PARÁ

Anivaldo Vale
Asdrubal Bentes
Babá
Elcione Sarbalho
José Priante
Nicias Ribeiro
Paulo Rocha
Socorro Gomes

Presentes de Pará : 8

AMAZONAS

Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Pauderney Avelino
Vanessa Grazziotin

Presentes de Amazonas : 4

RONOONJA

Agnaldo Muniz
Sérgio Carvalho

Presentes de Rondonia : 2

ACRE

Sérgio Barros
Zila Bezerra

Presentes de Acre : 2

TOCANTINS

Freire Junior
Kátia Abreu
Paulo Mourão

Presentes de Tocantins : 3

MARANHAo
Eliseu Moura
João Castelo
Neiva Moreira
Nice Lobão
Paulo Marinho
Roberto Rocha

Presentes de Maranhão: 6
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Partido

PPS
PPB
PFL
PFL
PL

PTB
PSOB
PFL

PSDB
PMOB
PT
PMOB
PMOB
PS08
PT
PCdoS

PFL
PFL
PFL
PCdoS

PPS
PSDB

PSOS
PTS

PMOB
PFL
PSDB

PPB
PSOB
POT
PFl
PFl
PSDB

Dezemoro de 200 I

Bloco

PDT/PPS

PFUPST
PFLlPST
PLlPSL

PFLlPST

PSB/PCOOB

PFLlPST
PFLlPST
PFLlPST
PSB/PCDOB

PDTIPPS

PFLlPST

POT/PPS
PFUPST
PFUPST
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CEARÁ
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PSDB
PPS PDT/PPS
PSB PSB/PCDOB
PSB PS8IPCDOB
PT
PSDB
PFL PFLlPST
PMDB
PSDB
PL PLlPSL
PMDB
PFL PFLlPSr
PPB
PPB
por PDTfPPS

Arnon Bezerra
José Pimentel
Nelson Otoch
Pimentel Gomes
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Sérgio Novais

Presentes de Ceará : 7

PIAuí

AtUa Lira
B.Sá
Heráclito Fortes
Joêo Henrique
Marcelo Castro
Mussa Demes
Paes Landim

Presentes de Piauí : 7

RIO GRANDE DO NORTE

Carlos Alberto Rosado
Henrique Eduardo Alves
Lavoisier Maia

Presentes de Rio Grande do Norte : 3

PARAíBA

Domiciano Cabral
Efraim Morais
Marcondes Gadelha

Presentes de Paraíba : 3

PERNAMBUCO

Carlos Batata
Clementino Coelho
DjalmaPaes
Eduardo Campos
Fernando Ferro
JoaoColaço
Joel De Hollanda
José Chaves
José Múcio Monteiro
Marcos de Jesus
Maurílio Ferreira Lima
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Severino Cavalcanti
Wolney Queiroz

Presentes de Pernambuco: 15

ALAGOAS

José Thomaz NonO
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante

Presentes de Alagoas: 3

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Sérgio Reis
Tânia Soares

Presentes de Sergipe : 5

PSDB
PT
PSDB
PPS
PFL
PSDB
PSB

PSDB
PSOB
PFL
PMOB
PMDB
PFL
PFL

PFL
PMDB
PFL

PSDB
PFL
PFL

PFL
PMDB
PPS

PPB
PMDB
PSDB
PTB
PCdoB

PDTlPPS
PFLlPST

PSB/PCDOB

PFLlPST

PFUPST
PFUPST

PFLlPST

PFLlPST

PFLlPST
PFLlPST

PFLIPST

PDT/PPS

PSB/PCDOB
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BAHIA
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Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
João Almeida
João Carlos Bacelar
João LeL'lo
Jonivallucas Junior
José Lourenço
José Rocha
Leur Lomanto
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Reginaldo Germano
Waldir Pires
Walter Pinheiro

Presentes de Bahia : 19

MINAS GERAIS

Cabo Júlio
Carlos Mosconi
Eliseu Resende
Gilmar Machado
Ibrahim Abi-Ackel
João Magno
Linco!n Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria Elvira
Maria Lúcia
Narcio Rodrigues
Nilmário Miranda
Osmênlo Pereira
Philemon RodrIgues
Romel Anizio
Ronaldo Vasconcellos
Virgilio Guimarães
Vittorio MedioU
Walfrido Mares Guia

Presentes de Minas Gerais : 20

EspíRITO SANTO

Feu Rosa
João Coser
José Carlos Fonseca Jr.

Presentes de Espírito Santo : 3

PFL
PMDS
PFL
pedoS
PFL
PFL
PT
PSDB
PFL
PPB
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PFL
PT
PT

PST
PSOB
PFL
PT
PPB
PT
PSL
PPB
PMDB
PMOB
PMOB
PSDB
PT
PSOB
PL
PPB
PL
PT
PSDS
PTB

PSDa
PT
PFL

PFUPST

PFUPST
PSB/PCDOB
PFUPST
PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST
PFUPST
PFUPST

PFUPST

PFUPST

PUPSl

PUPSL

PUPSL

PFUPST
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RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso
Alexandre Santos
Arolde de Oliveira
Bispo Rodrigues
Dino Fernandes
Eurico Miranda
Fernando Gabeira
Joao Sampaio
Jorge Bitlar
Jorge Wilson
Laura Carneiro
Milton Temer
Miro Teixeira
Paulo de Almeida
Ronaldo Sanlos
Valdeci Paiva
Vivaldo Barbosa

Presentes de Rio de Janeiro : 17

SÃO PAULO

Alberto Goldman
Alolzlo Mercadante
Anlonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Bispo Wanderlal
Celso Russomanno
Ouilio Pisaneschi
Iara Bernardi
Ivan Valenle
Jair Meneguelli
João Eduardo Dado
João Hernnann Neto
João Paulo
Jorge Tadeu Mudalen
José Anfbal
José de Abreu
José Dirceu
José (ndia
José Roberto Balochio
Julio Semeghini
Kincas Mattos
Luiz Anlonio Fleury
Luiz Eduardo Greenhalgh
Luiza Erundina
Marcos Cintra
Michel Temer
Milton Monti
Moreira Ferreira
Nelson Marquezelli
Neutan Lima
Orlando Fantazzini
Paulo Kobayashi
Paulo Lima
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Robson Tuma

Rubens Funan
Sampaio Oóría
Teima de Souza
Valdemar Costa Neto

Presentes de São Paulo : 41

PSR
PSDB
PFL
PL
PPB
PPB
PT
PDT
PT
PMOB
PFL
PT
POT
PFL
PSOB
PSL
POT

PSOB
PT
PSOB
PSDB
PTB
PL
PPB
PTB
PT
PT
PT
POT
PPS
PT
PMDB
PSDB
PTN
PT
PMOB
PDT
PSDB
PSB
PTa
PT
PSB
PFL
PMDB
PMDB
PFl
PTS
PFl
PT
PSDS
PMDB
PT
PTB
PFL

PPS
PSOB
PT
PL

PSB/PCDOB

PFVPST
PUPSL

PDTlPPS

PFUPST

POTlPPS
PFVPST

PUPSL
PDTlPPS

PUPSL

PDT/PPS
PDT/PPS

PDTIPPS

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB
PFUPST

PFUPST

PFLlPST

PFUPST

PDT/PPS

PLlPSL
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MATO GROSSO

Celcita Pinheiro
Pedro Henry
Wilson Santos

Presentes de Mato Grosso : 3

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magera
Pedro Celso

Presentes de Dlstrtto Federal : 2

GOIÁS

Barbosa Neto
Geovan Freitas
Jovalr Arantes
Juquinha
Nair Xavier lobo
Ronaldo Caiado
Zé Gomes da Rocha

Presentes de Goiãs : 7

MATO GROSSO DO SUL

Jo30 Grandao
Waldemir Moka

Presentes de Mato Grosso do Sul : 2

PARANÁ

Abelardo Lupion
Airton Roveda
Chico da Princesa
Dr. Rosinha
Hermes Parcianello
José Borba
José Janene
Luciano Pizzatto
Márcio Matos
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Santos Filho

Presentes de Paran;\ : 12

SANTA CATARINA

Carlilo Merss
Edison Andrino

Presentes de Santa Catarina : 2

RIO GRANDE DO SUL

Adao Pretto
Airton Dipp
Augusto Nardes
Cezar Schirmer
Clovis IIgenfrítz
Darcfsio Perondi
Fioravante
Germano Rigotlo
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Orlando Desconsi
Paulo José Gouvêa

Presentes de Rio Grande do Sul ; 12

PFl
PPB
PSDB

PT
PT

PMOB
PMDB
PSDB
Pl
PMOB
PFl
PMDB

PT
PMOB

PFL
PTB
PSOB
PT
PMOB
PMDB
PPB
PFl
PTS
PL
PMOB
PFL

PT
PMOB

PT
POT
PPB
PMDB
PT
PMDB
PT
PMDB
PT
PPB
PT
PL

PFUPST

PUPSL

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PUPSl

PFUPST

PDT/PPS

PUPSL
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Bloco

Sadu Picanço

Total de Ausentes: 1

ACRE

José A1eksandro

Márcio Bittar

Total de Ausentes: 2

MARANHÃO

Albérico Filho

Antonio Joaquim Araújo

Mauro Fecury

Remi Trinta

Tolal de Ausentes: 4

CEARÁ

Chiquinho Feitosa

Total de Ausentes: 1

PERNAMBUCO

José Mendonça Bezerra

Luiz Piauhylino

Salatiel Carvalho

Total de Ausentes: 3

BAHIA

Eujãcio Simoes

Total de Ausentes: 1

MINAS GERAIS

Sérgio Miranda

Tilden Santiago

Total de Ausentes: 2

EspíRITO SANTO

Magno Malta

Total de Ausentes: 1

PL

PSL

PPS

PMDB

PPB

PFL

PL

PSOB

PFL

PSDB

PMDB

PL

PCdoB

PT

PL

PUPSL

PUPSL

PDT/PPS

PFUPST

PUPSL

PFUPST

PUPSL

PSB/PCDOB

PLlPSL
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Comélio Ribeiro

José Egydio

Luisinho

Total de Ausentes: 3

SÃO PAULO

Angela Guadagnin

Marcelo Barbieri

Total de Ausentes: 2

DISTRITO FEDERAL

Wigberto Tartuce

Total de Ausentes: 1

GOIÁS

Norberto Teixeira

Total de Ausentes: 1

MATO GROSSO DO SUL

Marisa Serrano

Nelson Trad

Total de Ausentes: 2

SANTA CATARINA

Hugo Biehl

Renato Vianna

Vicente Caropreso

Total de Ausentes: 3

RIO GRANDE DO SUL

Júlio Redecker

Roberto Argenta

"Patal de Ausentes: 2

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

Pl
PFL

PPB

PT

PMOB

PPB

PMOB

PSDB
PTS

PPB
PMDB
PSDB

PPS
PHS

Dezembro de 2001

Bloco

PUPSL

PFUPST



o SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Encerro a
sessão, convocando outra, extraordinária, para quin
ta-feira, dia 6, às 9 horas, com a seguinte
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ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

I· Redação final do Projeto de Lei nº 634·E, de
1975, que institui o Código Civil.

11- Requerimento, do Sr. Giovanni Queiroz e outros,
nos tennos do art. 155 do Regimento Interno
solicitando urgência para o Projeto de Decreto
Legislativo nº 159-8, de 1992, do Sr. Giovanni
Queiroz, qll~ diliÇlÕe sobre a '9i31izar;ãQ de p!ebiscito
para criação do Estado do Carajás,

111- Requerimento, dos Senhores Líderes, nos termos
do art. 155 do Regimento Interno, solicitando
urgência para o Projeto de Decreto Legislativo n2

731. de 2000, que disoôe sobre a realização de
plebiscito para a criação do Estado de Tapajós. nos
termos do Art, 49, inciso XV, da Constituição Federal.

IV- Requerimento, dos Senhores Líderes, nos termos
do art, 155 do Regimento Interno. solicitando a
urgência para o Projeto de Lei n9 6.132190 ( PLS
203/89), do Senado Federal, que dispões sobre o
registro de pessoas físicas ou jurídicas junto as casas
do Congresso Nacional. para fins que especifica. e
dá outras providências,

v- Requerimento, dos Senhores Líderes, nos termos
do art. 155 do Regimento Interno, solicitando a
urgência para o Projeto de Lei nll 4,370/98, do Sr.
Paulo Paim, que dispõe sobre a representação racial
e étnica nos filmes e peças publicitárias veiculadas
pelas emissoras de televisão.

VI- Requerimento, dos Senhores Lideres, nos termos
do art. 155 do Regimento Interno, solicitado urgência
para apreciação do Projeto de Lei n2 4,493, de 2001,
da Sra. Socorro Gomes, que estabelece a notificação
compulsória da violência contra a mulher atendida
em serviços de urgência e emergência e criaçào da
Comissão de Monitoramento da violência contra a
Mulher no Ministério da Saúde e nas Secretarias
Estaduais de Saúde.

VII· Req~cnmento, dos SEnhores Líderes, IIOS terlnos
do artigo 155 do Regimento Interno, solicitando
urgência para apreciação do Projeto de Lei n2 2.279,
de 1999, do Senado Federal, que autoriza o Poder
Executivo a disponibilizar. em nivel nacional. número
telefônico destinado a atender denúncias de violência
contra a mulher,

VIII- Requerimento, dos Senhores Lideres, nos
tennos dO art. 155 do Regimento Interno, solicitando
urgência para apreciação do Projeto de Decreto
Legislativo n2 1.357, de 2001, que que submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do
protocolo facultativo à convenção sobre a eliminação
de todas as formas de discriminação contra a mulher.
assinado pelo Governo Brasileiro no dia 13 de março
de 2001, na sede das Nações Unidas, em Nova York,

IX- Requerimento dos Srs. Líderes, nos termos do
art. 155 do Regimento Intemo, solicitando a urgência
para o Projeto de Lei nll 1,037/99. do Sr. Wagner
Salustiano. que revoga os artigos 59, 60, 61. 62,63,
64. 65. 68. 70, 71. parágrafo quarto, 72. 73 e 74. da
lei 9,615. de 24 março de 199B.

X- Requerimento, dos Senhores Lideres. nos termos
do artigo 155 do Regimento Interno, solicitando
urgência para apreciação do Projeto de lei n2 5.577,
de 2001. do Sr. Osmar Serraglio, que prorroga o
prazo para as ratificações de concessões e
alienações de terras feitas Estados na laixa de
fronteira e dá outras providências,

XI- Requerimento. dos Srs. LIderes, nos termos do
art. 155 do Regimento Interno, solcitando urgência
para o Projeto de Lei nO 5.307. de 2001, do Poder
Executivo, que autoriza o Poder Executivo a InstitUir a
Fundaçao Universidade Federal rte Petrolina, e dá
outras providências,

XII- Requerimento dos Srs. Líderes. nos termos do
art. 155 do Regimento Interno. solicitando a urgência
para o Projeto de Lei nO 5,622, de 2001, do !'oder
Executivo, que dispôe sobre a transformaçao da
Fundação de Ensino Superior de São João Del Rei
em Fundação Universidade Federal de São João Del
Rei, e dá outras providências,

XIlI- Requerimento dos Srs. Líderes, nos termos do
art. 155 do Regimento Interno, solicitando a urgéncia
para o Projeto de Lei n2 5,761/01, do Poder
Executivo, que "dispõe sobre a criação da
Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, a
partir do desmembramento da Universidade Federal
da Paraíba· UFP8, e dá outras providencias",

XIV- Requerimento dos Srs. Lideres. nos termos do
art, 155 do Regimento Intero, solicitando urgência
para o Projelo de Lei nº 3,590/00, que dispõe sobre a
transformaçáo da Escola Federal de Engenharia de
Itajubá, em Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI,
e dá outras providências.

xv- Requerimento, de Comissào, solicitando nos
termos do § 32 do art. 35 do Regimento Intemo,
prorrogação, por mais 60 dias, dos trabalhos da
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar várias irregularidades praticadas durante a
vigência do Regime de Administração Especial
Temporária (RAET) do BANESPA - Banco do Estado
de São Paulo S,A .

M~TÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

Discussão

1
MEDIDA PROVISÓRIA N° 7-A, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
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Discussão. em turno único. da Emenda do
Senado Federal ao Projeto de Conversão nQ 12. de
2001 ( Medida Provisória nQ 7. de 2001), que "altera a
Lei nº 9.872, de 23 de novembro de 1999. que cria o
Fundo de Aval para Geração ele émpTego e Rem:la 
Funproger". pendente de parecer da Comissão Mista
do Congresso Nacional.

URGENC1A
(Art. 155 do Regimento InternoI

Discussão
2

PROJETO DE LEI Nº 5A70-A, DE 2001
(DO SENADO FEDERAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
nO 5.470, de 2001, que altera a Lei 9.504. de 30 de
setembro de 1997. que estabelece normas para as
eleições, para ampliar a segurança e a fiscalização
do voto eletrõnico; tendo parecer da Comissão de
ConstituiÇão e Justiça e de Redação. pela
constitucionalidade. jurídicidade, técnica legislativa e,
no mérito. pela aprovação deste e dos de nQs
1.696/99. 3.693/00, 4.604/01, 4.575/01, 4.175/01,
4.3B4/01. 4.858/01, 4.241/01, 4.258/01. 5.061/01,
5.'34101 e 5.230/01, apensados, com substitutivo
(Relator: Dep. Aldir Cabral).
Tendo apensados os PLs nOs 1.696/99,3.693/00,
4.175/01,4.241/01,4.258/01,4.384/01,4.575/01,
4.604/01. 4.858/01, 5053/01, 5.061/01, 5.134/01 e
5.230/01.

3
PROJETO DE LEI NQ 5.805. DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão. em turno único, do Projeto eie Lei nO
5.805, de 2001. que dá nova redação ao art. 4º da Lei
ng 6.93'2, de 7 de iulno de 1981, altera as tabelas de
vencimento básico dos professores do ensino de 39

grau e dos professores de 1º e 2º graus. Integrantes
dos quadros de pessoal das instituiçàes federais de
ensino, e altera dispositivos da Lei ng 10.187. de 12
de fevereiro de 2001. Pendente de pareceres das
Comissões: de Seguridade Social e Família; de
Educação. Cultura e Desporto: de Trabalho de
Administração e Serviço Público: de Finanças e
Tributação: e de Constituição e Justiça e de
Redação.

4
PROJETO DE LEI Nº 5.493, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único. do Projeto de lei nº 5.493,
de 2001, que dispõe sobre a criação da Gratificação
de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa
. GDATA. e dá outras providências. Pendente de
pareceres das Comissões: de Trabalho

Admmistração e Serviço Público: ae Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação.

5
PROJETO DE LEI Nº 5.299-A, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussào. em turno único,do Projeto de lei nO 5.299.
de 2001, que regulamenta o inciso x do art. 37 da
Constituição, que dispõe sobre a revisão geral e
anual das remunerações e subsídios dos Servidores
Públicos Federais do Poder Executivo. Legislativo e

Judiciario da União. das Autarquias e Fundações
Públicas Federais. Pendente de pareceres das
Comissões: de Trabalho Administração e Serviço
Público: de Finanças e Tributação: e de Constituição
e Justiça e de Redação.

URGÊNCIA
(Artigo 151, I, "i", c/c ano 52, § 62 do

Regimento Interno)

Discussão

6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

NQ 1.357-A, DE 2001
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussào. 6m turno único. do Projeto de

Decreto Legislativo n.? 1.357, de 2001. que submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do
profocOlo facultativo a convenção sobre a eliminação
de todas as formas de discriminação contra a mulher,
assinado pelo Governo Brasileiro no dia 13 de março
de 2001, na sede das Nações Unidas, em Nova York:
tendo parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família, pela aprovação (Relatora: Dep. Laura
Carneiro) Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.
Prazo 19/11/01.

PRIORIDADE

Discussão

7
PROJETO DE LEI N° 3.365-B. DE 1997

(DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nO

3.365-A. de 1997. que altera dispositivos da Lei nº
8.432, de 11 de junho de 1992, que dispõe sobre a
transferência de Sede de Juntas de Conciliação e
Julgamento, define jurisdições e dá outras
providências; tendo pareceres das Comissões: de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela
aprovação, com emenda (Relator: Sr. Paulo Rocha);
e de Constituição e Justiça e de Redação, pela

constitucionalidade. juridicidade, e técnica legislativa
deste, com substitutivo. e pela rejeição da emenda da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público. nos termos do ano 55, parágrafo único do
Regimento Interno (Relator: Sr. Zenaldo Coutinho).

ORDINÁRIA

Discussão

8
PROJETO DE LEI N2 3.757-A, DE 1997

(DO SR. PAULO ROCHA)
Discussão. em turno único, do Projeto de Lei

nº 3.757, de 1997 que acrescenta parágrafos ao art.
149 do Código Penal: tendo parecer da Comissão d~

Constituição e Justiça e de Redação. pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação, com emenda (Relator:
SI. Sérgio Miranda).
Tendo Apensado o PL nº 5166/01.
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I - COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3a sessão
Última Sessão: 10/12/01

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.897/01 - do Sr. Rommel Feijó - que "dispõe sobre assentamentos rurais em programas de
reforma agrária no semi-árido."
RELATOR: Deputado SAULO PEDROSA

Decurso:4B sessão
Última Sessão: 07112/01

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI W 5.135/01 - do Sr Antônio Feijão - que "estabelece e dispôe sobre o regime de concessão
para exploração agrícola. pecuária ou florestal de terras públicas".
RELATOR: Deputado NILO COELHO

PROJETO DE LEI N° 5.211/01 - do Sr. Osmar Serraglio - que "altera a Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964,
dispondo sobre agrupamentos de imóveis rurais. destinados à agricultura familiar. promovidos pelo Poder Público".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL

PROJETO DE LEI N° 5.310/01 - do Sr. Nilson Mourão - que "altera a lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
dispondo sobre remembramento de áreas·.
RELATOR: Deputado AUGUSTO NARDES



62652 Quinta-Ieira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 200 I

PROJETO DE LEI N° 5.331/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "dispõe sobre a exigibilidade de aplicações em
crédito rural e em financiamentos às micro e pequenas empresas".
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁllCA

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR DE SEXTA-FEIRA
(DIA 07112/2001)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 5.312/01 - do Sr. João Sampaio - que "modifica a Lei nO 9.615, de 24 de março de 1998 que
disllÕe sobre as normas gerais sobre desporto, restringindo a publicidade dos jogos de bingo nos meios <la
radiodifusão sonora e de sons e imagens e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA

PROJETO DE LEI N° 5.808/01 - do Sr. César Bandeira - que "institui o Fundo de Desenvolvimento Social,
Cientifico e Tecnológico do Estado do Maranhão'
RELATOR: Deputado FRANCISTONIO PINTO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2a Sessão
Última Sessão: 11/12/01

Projeto de Lei (art. 119. I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 5.288/01 - do Sr. Pompeo de Maltos - que "regulamenta anúncios vinculados nos meios de
comunicação sobre 2 venda de automóveis usados".
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Anexo li, Plenário 01
Hora: 9h

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 14/2001 - do Sr. Bispo Rodrigues - que "requer a convocação do Senhor Ministro da Justiça,
Df. Aloysio Nunes Ferreira, e do Diretor-Geral da Policia Federal, Senhor Agllio Monteiro Filho, a fim de prestarem
informações sobre a situação da contora mexicana Glória Trevi".

B - Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 857/2001 - da Comissão de Relações Exteriores e de Oefesa Nacional
(MSC 784/2000) - que "aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Hungria sobre CooperaçAo Técnica e Procedimentos Sanitários nas Áreas Veterinária e de Saúde
Pública Animal, celebrado em Brasília, em 10 de novembro de 1999".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES,
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.



Dezembro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 6 62653

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.095/2001 - da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 25/2001) - que "aprova o texto da Ata Constitutiva da Associação de Estados Ibero-Americanos para
o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Paises Ibero-Americanos (ABINIA), criada como Organismo
Intergovernamental, em 12 de outubro de 1999, em reunião o<.orrida em Lima, para a qual o Brasil enviou
delegação".
RELATOR: Deputado JOSI: GENOfNO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 84A11999 - do Sr. Luiz Piauhylino - que "dispõe sobre os crimes cometidos na área de
informática, suas penalidades e dá outras providências". (Apensados: PL 2.557/2000, PL 2.558/2000, PL
3.796(2000).
RELATOR: Deputado LtO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e dos apensados; e, no mérito, pela
aprovação deste, nos termos do substitutivo, e pela rejeição dos PLs nOs 2.557/2000, 2.558/2000 e 3.796/2000,
apensados.

PROJETO DE LEI N° 902/1999 - do Sr. João Paulo - qlle "cria o CADASTRO NACIONAL DA PECuARIA
BRASILEIRA. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO.
PARECER: pela conslilucionalidade, juridicidade e boa técnica legislaliva deste, com emenda, e da Emenda da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio dtl nO 01; tl pela inconstitucionalidade da Emenda de nO 02.
Suspensa a discussão de'Jido solicitação de novo despacho pelo Presidente. f:IT1 HiI10/2001.

PROJETO DE LEI N° 4.433/2001 - do Poder Executivo (MSC 2(712001) - que "altera o art. 339 do Decreto-Lei nO
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade. técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.585/1990 - do Senado Faderal (PLS 389/1989) - que "dispõe sobre a tramitação da medida
provisória e dá outras providências". (Apensado: PL 1.241/1988).
RELATOR: Deputado ZULAIt: COBRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do PL nO 1.241/88, apensado.

PROJETO DE LEI N° 5.65411990 - do Senado Federal (PLS 302/1989) - que "dispõe sobre domicílio eleitoral,
filiação partidária. propaganda eleitoral gratuita. e dá outnls providências". (Apensados: PI. 101/1991. PL 107/1991,
PL 195/1999. PL 741/1991, PL 857/1999, PL 1.580/1999. PL 1.921/1989, PL 1.974/1999. PL 235611991, PL
2610/2000, PL 2.888/2000. PL 2.999/2000, PL 4.431/1989. PL 4.59212001).
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade e. no mérito. pela rejeição deste e dos apensados.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Léo Alcântara e Aldir Cabral, em 04/1212001.

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 3.7068/1993 - que "regulamenta o inciso VII do
artigo 5° da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado St:RGIO MIRANDA.
PARECER: pela cOlIslitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subcmenda à
Emenda de nO 2.
VISTA ao Deputado Aldir Cabral, em 30/05/2001.
O Deputado Aldir Cabral apresentou voto em separado. em 31/05/2001.

PROJETO DE LEI N° 60211995 - do Sr. Beta Lelis - que "suprime o parágrafo 2° do art. 109 da Lei nO 4.737. de 15
de julho de 1965 - Código Eleitoral". (Apensados: PL 71211995, PL 2.946/2000. PL 2.947/2000. PL 4.29211998).
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade. técnica legislativa c, no mérito, pela aprovação deste e dos PLs
nOs 712/1995. 4.29211998 e 2.947/2000. apensados, nos termos do substitutivo e pela constitucionalidade,
injuridicidade, técnica legislativa e. no méríto, pela rejeição do PL nO 2.946/2000. apensado.

PROJETO DE LEI N° 1.47011996 - do Sr. Augusto Nardes - que "dispõe sobre a prestação de informações pela
administração pública". (Apensados: Pl2.94111997).
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade. técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do
substitutivo da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, nos termos do substitutivo; e pela
constitucionalidade, juridicidade. técnica legislativa e. no mérito, pela rejeição do Pl n. 2.941 de 1997, apensado.

PROJETO DE LEI NU 2.844A/1997 • do Senado Federal (PLS 26/1995) - que "institui o Estatuto dos Garimpeiros e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERSON PERES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão de
Trabalho. de Administração e Serviço Público. com emendas.
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PROJETO DE LEI N° 3.781/1997 - do Senado Federal (PLS 88/1997} - que "dispõe sobre a ação de impugnação de
mandato eletivo a que se refere o art. 14, §§ 10 e 11, da Constituição Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTÓNIO ALMEIDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos termos do
substitutivo.
VISTA ao Deputado Domiciano Cabral, em 22111/2001.

PROJETO DE LEI N° 1.965/1999 - do Senado Federal (PLS 183/1999) - que "acrescenta artigo ao Código de
Processo Penal, determinando os casos de segredo de justiça". Apensados: (PL 290311997.PL 4429/1994,PL
4429/1999).
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e má técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação com
substitutivo deste e do PL 2.903/97, apensado; e pela injuridicidade e má técnica legislativa e. no mérito, pela
rejeição do PL 4.429194, apensado.

PROJETO DE LEI N° 514112001 - do Sr. Bonifácio de Andrada e outros - que "altera redação do art, 37 e dos
paragrafos 5° e 8° do art. 96 da Lei nO 9.504, de 30 de dezembro de 1997".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. com emendas.

PROJ~TO DE LEI N° 5.3t41200t - do Poder Judiciário (MSC 4812001) - Que "altera dispositivos da Lei n" 9.421, de
24 de dezembro de 1996 e reeslrulura as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União",
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito pela aprovação deste, nos termos
do substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e das emendas da Comissão de
Finanças e Tributação.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 23/1991 - do Senado Federal (PLS 164/1989) - que "regula a competência
para instituição do imposto sobre transmissão "célusamortis" e doação de quaisquer bens ou direitos nas condições
previstas no inciso 111 do § 1° do artigo 155 da Constituição".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÓNIO FLEURY.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 127/1992 - do Sr, Max Rosenmann - que "cria reserva do Fundo de
Participação dos Municípios, destinada aos Municipios que abrigam em seus territórios áreas naturais protegidas".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das Emendas da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, com emendas.
VISTA ao Deputado Aldir Cabral, em 31/05/2001.
O Deputado Aldir Cabral apresentou voto em separado, em 06/06/2001,

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 15/1995 - do Sr. Remi Trinta - que "fixa as alíquotas máximas do imposto
sobre serviços de qualquer natureza". (Apensados: PLC 47/1999).
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: peja constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Finanças
e Tributação e pela inconstitucionalidade do PLC nO 47/1999, apensado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 180/1997 - do Sr. Nicias Ribeiro - que "regulamenta o art. 45 da
Constituição Federal, estabelecendo a representação dos Estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados,
e dá outras providências". (Apensados: PLC 192/2001).
RELATOR: Deputado ZULAIE COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do
apensado, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 11/1999 - do Sr. Paulo Octávio - quo "regulamenta o disposto no inciso
XIV, art. 21, da Constituição Federal, que institui o fundo próprio para a assistência financeira do Distrito Federal e
dá outras providências". Apensados: (PLC 38 11999.PLC 4011999)
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela conslilucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, nos termos do substitutivo da Comissão
de Finanças e Tributação.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 223/2001 - do Sr. Orlando Desconsi -que "altera o art. tO, I, b, da Lei
Complementar nO 64, de 18 de maio de 1990 para incluir a renúncia como causa de inelegibilidade". (Apensados:
PLC 245/2001}.
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação deste e do
apensado, com substitutivo.
VISTA ao Deputado Jaime Martins, em 14/11/2001.
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CONSULTA N° 6J2001 - do Presidência da Câmara Dos Deputados - que "consulta a Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. nos termos do art. 32. inciso 111. alínea "c". do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
RICD. acerca da interpretação dada pela Advocacia-Geral da União. no Parecer na GM - 016. de 29 de dezembro de
2000. à Emenda Constitucional na 29. de 2000".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES.
PARECER: A interpretação conferida pela Advocacia-Geral da União por intermédio do Parecer GM 016, de
29f12f2000. por todos os motivos expostos. há de ser considerada inconstitucional e lesiva aos preceitos
fundamentais relacionados à saúde pública. mormente Quando se constata que gerar supressão de recursos
orçamentários da ordem de R$ 5.5 bilhões.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 153/1995 - do Sr. Osvaldo Biolchi e outros - que "modifica a
redação do parágrafo 4° do artigo 231 da Constituição Federal". (Apensados: PEC 215/2000).
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela inadmissibilidade desta e pela admissibilidade da PEC na 21512000. apensada.
VISTA ao Deputado Vllmar Rocha. em 31/10/2001.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 160f1995 - do Sr. Coriolano Sales e outros - que "altera a alínea
"b" do inciso I do art. 105 da Constituição Federal". (Apensado: PEC 63611999).
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela admissibilidade desta. nos termos do substitutivo. e pela inadmissibilidade da apensada.
VISTA ao Deputado Vicente Arruda. em 31110/2001,

PROPOSTA DE EMENDAÀ CONSTITUiÇÃO N° 230J1995 - do Sr. Abelardo Lupion e outros - que "inclui o art. 74
no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias",
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela admissibilidade. com Substitutivo.
O Deputado Jarbas Lima apresentou voto em separado. em 28/11/2001.
O Deputado Zenaldo Coutinho apresentou voto em separado. em 04/1212001.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 423f1996 - do Sr. Serafim Venzon e outros - que "acrescenta
parágrafo ao inciso XVIII do artigo 70 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado BONIFAclO DE ANDRADA.
PARECER: pela admissibilidade. com emenda.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 460/1997 - do Sr. Augusto Nardes e outros - que "institui O
Sistema de Controle Interno da Administração Pública. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela admissibilidade. nos larmos do sulJslilulive..

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 543/1997 - do Sr. Roberto Rocha e outros· que "allera o art. 182.
§ 10 da Constituição Federal", (Apensados: PEC 255/2000),
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela admissibilidade desta e da apensada,

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 18/1999 - do Se Roberto Argenta e outros - que "altera a redação
dos arts. 70

• 195. 201,203 e 240 da Constituição Federal, instituindo a categoria do "Trabalhador-Empresário·, como
fonna alternativa de contratação de trabalho. na qual os valores correspondentes aos encargos sobre os salários
passam a integrar a sua remuneração. e dá outras providências". (Apensados: PEC 220/2000),
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela admissibilidade desta e da apensada.
VISTA ao Deputado Fernando Coruja. em 30/10/2001.
O Deputado JosÉ! Dirceu apresentou voto em separado. em 30/10/2001.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 4011999 - do Sr, Luciano Castro e outros -que "acrescenta novo
parágrafo ao art. 231 da Constituição Federal, renumerando os demais",
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela inadmissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 126/1999· do Sr, Zenaldo Coutinho e outros - que "dispõe sobre
investi9ação de paternidade".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 129/1999 - do Se Dr. Hélio e outros - Que "acrescenta artigo às
Disposições Constitucionais Gerais".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inadmissibilidade.
VISTA ao Deputado Jarbas Lima. em 09108/2001.
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o Deputado Jarbas Lima apresentou voto em separado, em 15/08/2001.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 149/1999 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos e outros - que "modifica o
art. 212, § 3° da Constituição Federei".
RELATOR: Deputado ZULAlt COBRA.
PARECER: pela admissibilidade, nos termos do substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 183/1999 - do Sr. Marcos Cintra e outros - que "dispõe sobre o
Sistema Tributário Nacional".
RELATOR: Deputado ARY KARA.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTlTUIÇAO N° 226/2000 - do Sr. Coronel Garcia e outros - que "altera os arts. 21,
32 e 144 da Constituição Federal para organizar e estruturar o sistema de pericia oficial".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇAO N° 256/2000 - do Sr. Feltar Júnior e outros - que "acrescenta ao art.
195, o inciso IV e os §§ 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, e alíneas de "a" a "d" à Constituição Federal".
RELATOR: Depulado WALDIR PIRES.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO NO 261/2000 - do Sr Feu Rosa e outros - que "acrescenta parágrafo
ao art. 37 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado I~DIO ROSA.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 297/2000 - do Sr. José India a outros - que "acrescenta inciso ao §
7° do art. 201 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 298/2000 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos e outros - que "institui
compensação a ser paga aos Municipios nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 346/2001 - do Sr. Ronaldo Vas(',oncellos e outros - que
"acrescenla § 4° ao art. 142 da Constituição Federal".
REI.AroR· f1eputado NELSON M.A.RCHEZ!~N.

PARECER pela admissibilidade,
VISTA ao Deputado Jarbas Lima, em 08/1112001.
O Deputado Jarbas Lima apresentou voto em separado, em 21/11/2001.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 412/2001 - do Senado Federal (PEC 19/2000) - Que "allera o Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, introduz.indo artigos para instituir o Fundo de Desenvolvimento da
Amazônia Ocidental".
RELATOR: Deputado ÁTI LA UNS.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado Zenaldo Coutinho, em 29/10/2001.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 431/2001 - do Sr. Eduardo Barbosa e outros· que "acrescenta §§
1° e 2° ao art. 204 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela admissibilidade.

TRAMITAÇAO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.8608/1991 - do Sr. Luiz Moreira - que "dispõe sobre as tarifas de bilhetes de passagem
aérea".
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL.
PARECER: pela injuridicidade e má técnica legislativa.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 2.336C/1991 - que "altera dispositivos da Lei nO 5.869, de
11 de janeiro de 1973· Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação.
VISTA ao Deputado José Antônio Almeida. em 24/05/2001.
O Deputado José Antônio Almeida apresentou voto em separado, em 29/05/2001.
O Deputado Jarbas lima apresentou valo em separado, em 27/11/2001.
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PROJETO DE LEI N° 388/1995 - do Sr. Ricardo Izar - que "dispõe sobre a execução penal". (Apensados: PL
1.147/1999, PL 1.651/1999, PL 4.541/2001).
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa a, no mérito, pela rejeição deste e dos
apensados.

PROJETO DE LEI N° 115/1995 - da Sra. Teima de Souza - que "acrescenta artigo à Lei nO 1.716, de OS de janeiro
de 1989, que define crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor". (Apensados: PL 1.026/1995).
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOINO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa a, no mérito, pela aprovação deste e do PL nO
1.026/95, apensado.
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Roberto Batochio, Vicente Arruda e Luiz Eduardo Greenhalgh, em
22/05/2001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/06/2001.

PROJETO DE LEI N° 1.535Al1996 - do Sr. Mareio Fortes - que "facilita, mediante redução dos chamados "Encargos
Sociais", o ingresso no mercado de trabalho na primeira anotação na Carleira Profissional".
RELATOR: Deputado ZULAIt: COBRA.
PARECER: pela inconstituCionalidade e injuridicidade deste e pela injuridicidade do substitutivo da Comissão de
Finanças e Tibulação.
VISTA ao Deputado Custódio Maltas, em 26/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.622/1997 - do Sr. Odelmo Leão - que "altera dispositivos do Decreto-Lei nO 2.848. de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, com o escopo de agravar as penas das condutas delitivas decorrentes da
subtração de cargas".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos termos do
Substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Marcos Rolim e Luiz Eduardo Greenhalgh. em 02/10/2001.
Os Deputados Marcos Rolim e Luiz Eduardo Greenhalgh apresentaram voto em separado conjuntamente, em
16/10/2001,

PROJ ETO DE LEI N° 4.313/1998 - da Sra. Zulaiê Cobra - que "acrescenta o inciso V no art. 111, do Decreto-Lei nO
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)". (Apensados: PL 4.596/2001, PL 4.613/2001).
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e dos
apensados. nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Jarbas lima, em 06/11/2001.
O Deputado Jarbas Lima apresentou voto em separado, em 08/11/2001.

pROJETO DE LEI N° 101/1999 - da Sra, Maria Elvira - que "dispõe sobre a exploração sexual infantC}-juvenil.
acrescentando parágrafos aos arts. 228 e 229 do Docreto-Lei na 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal".
(Apensados: Pl 1.983/1999).
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e do PL nO
1.983/99, apensado.
VISTA CONJUNTA aos DeputadosAldir Cabral, Bispo Rodrigues e tédio Rosa, em 22111/2001.
O Deputado Aldir Cabral apresentou voto em separado, 21111/2001.
O Deputado lédio Rosa apresentou voto em separado, em 29/11/2001.

PROJETO DE LEI N° 242A11999 - do Sr. José Machado - que "dispõe sobre a proibição da participação de
integrantes das Forças Armadas, das polícias federal, civil e militar, e das guardas municipais. em empresas
privadas da segurança". (Apensados: PL 1.209/1999).
RELATOR: Deputado LUIZANTÓNIO FLEURY.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do apensado.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh, Vicente Arruda e Zulaiê Cobra, em 1610512001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado. em 26/0612001.

PROJETO DE LEI N° 061/1999 - do Sr. Marcos Rolim - que "dispõe sobre o crime de abuso de autoridade pelo uso
indevido de força ou arma de fogo no exercício do poder de policia".
RELATOR: Deputado JOS~ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos termos do
substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos DeputadosAldir Cabral e Bispo Rodrigues, em 06/11/2001.

PROJETO DE LEI W 1.41 ON1999 - do Sr. Marcos Cintra - que "dispõe sobre a aplicação de provas e a atribuição
de freqüência a alunos impossibilitados de comparecer à escola, por motivos de liberdade de consciência e de
crença religiosa". (Apensados: PL 1.773/1999, PL 2.178/1999).
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
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PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rejeição deste e dos PL nOs 1.773/99 e 2.178/99,
apensados.
VISTA ao Deputado José Antônio Almeida. em 14/11/2001.

PROJETO DE LEI N° 2.044/1999 - do Sr. Antônio Jorge - que "considera crime a ocultação do rosto com máscaras
ou outros meios, pelos participantes de passeatas e demais manifestações públicas".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI N° 2.625/2000 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "acrescenta parágrafos ao art. 132 do Decreto
Lei /lo 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal".
RELATOR: Deputado 18RAHIM ABI-ACKEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 2.81812000 - do Sr. Albérico Filho - que "modifica a pena do art. 214 do Decreto-Lei n° 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.354/2001 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "altera artigos da Lei nO 4.737, de 15 de julho de
1965 (Código Eleitoral), dispondo sobre o voto dos brasileiros residentes no exterior, nas eleições presidenciais,
federais e distritais".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.
VISTA ao Deputado José Antônio Almeida, em 25/10/2001.

PROJETO DE LEI N° 4.742/2001 - do Sr. Marcos de Jesus - que "introduz art. 146-A no Código Penal Brasileiro 
Decreto-lei nO 2.848, de 07 de dezembro de 1940 -, dispondo sobre o crime de assédio moral no trabalho".
(Apensados: PL 4.960/2001).
RELATOR: Deputado AlDlR CABRAl.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do PL
4.960/2001, apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.800/2001 - do Sr. Custódio Maltas - que "acrescenta artigo, altera a redação dos arts. 312,
313 e 317 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERSON PERES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 61/1995 - do Sr. Padre Roque - que "institui a Tribuna Livre na Câmara dos
Deputados".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, pela rejeição.

RECURSO N° 113/1996 • da Sra. Sandra Starling - que "recorre da decisão da Presidência em Questão de Ordem,
quanto ao cumprimento do parágrafo único, artigo 43 do Regimento Interno, na indicação da relataria da Comissão
Especial destinada a analisar a Proposta de Emenda à Constituição n° 1/95".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pelo não provimento.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 131/1997 - do Sr. Neiva Moreira e outros - que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar as denúncias de compra de votos de Deputados com a finalidade de fraudar
deliberação da Câmara dos Deputados sobre a PEC n° 01195, que traIa da reeleição dos mandatos executivos".
RELAlOR: Deputado ZULAIÊ COBRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, bl'a técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
VISTA ao Deputado José Antônio Almeida, em 25/10/2001.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 8812000 - do Sr. Inaldo Leitão e outros - que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar as causas da violência no campo no Brasil".
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

RECURSO N° 5/1995 - do SI. José Genoíno - que "recorre da decisão da Presidência em Questão de Ordem,
acerca da constitucionalidade do parágrafo 4° do art. 202, do Regimento Interno, em face do disposto no art. 60,
inciso I, da Constituição Federal, sobre a possibilidade do Relator ou a Comissão emendar a Proposta de Emenda à
Constituição, sem o apoiamento de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pelo não provimento.

RECURSO N° 6/1995 - do Sr. Wilson Braga - que "recorre da decisão do Presidente em Questão de Ordem, a
propósito do recebimento e distribuição, para trâmite na Casa, da Proposta da Emenda à Constituição nO 21, do
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Poder Executivo, que "modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras
providências·.
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pelo não provimento.

RECURSO N° 58/1995 - do Sr. Duilio Pisaneschi - que "recorre ao Plenário, na forma do art. 164, parágrafo 2°, do
Regimento Interno, contra a decisão de prejudicialidade do Projeto de Lei nD 567-A, de 1995, que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do ensino de noções de civismo nos estabelecimentos de ensino no País·.
RELATOR: Deputado NELSON orOCH.
PARECER: pelo provimento.

RECURSO N° 59/1996 - do Sr. Milton Temer - que "recorre de decisão da Presidência em Questão de Ordem,
levantada acerca da definição da expressão "interesse individual", no art. 180, § 6°, do Regimento Interno".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pelo não provimento.

RECURSO N° 68/2000 - do Sr. Paulo Octávio - que "recorre, nos termos do art. 164. § 2° do Regimento Interno,
contra a declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei n° 314, de 1999".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pelo provimento.

SEM PRAZO

OFICIO N° 1.683/1999 - do Supremo Tribunal Federal- que "solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1°, da
Constituição Federal, para apreciar denúncia contra o Deputado Federal Hélio Calixto Costa".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: peta concessão da licença.

OFíCIO N° 1.444/2000 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita licença prévia. nos termos do art. 53, § 1° da
Constituição Federal, para apreciar a denúncia oferecida contra o Deputado Federal Remi Abreu Trinta".
RELArOR: Deputado JOSÉ GENOINO.
PARECER: pela concessão da licença.

OFICIO N° 2.155/2000 - do Supremo Tribunal Federal- que "solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1° da
Constituição Federal, para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado Federal Remi Abreu Trinta".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOINO.
PARECER: pela concessão da licença.

OFíCIO N° 2.285 /2000 - do Supremo Tribunal Federal· que ·solicita licença prévia, nos lermos do art. 53, § 1° oa
Constituição Federal, para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado Federal José Mohamede Janene".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela não concessão.

OFICIO N° 2.507/2000 - do Supremo Tribunal Federal- que "solicita à Câmara dos Deputados, nos termos do artigo
53, § 1°, da Constituição Federal, licença para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado Federal Oliveira
Francisco da Silva",
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: a ser proferido.

c - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL - art. 223 CIC 64, §§ 2" e 4" da CF/aS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 923/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informàtica (MSC 1354/2000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Cabeceiras a executar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Cabeceiras do Piauí, Estado do Piaui".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 929/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1250/2000) - que "aprova o alo que autoriza a Fundação Pedro Coêlho de Resende a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, na localidade de Boa
Hora, Estado do Piaui".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 938/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1504/2000) - que "aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vale do Contestado LIda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média. na localidade de Videira, Estado de Santa Catarina".
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RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 966/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1439/2000) - que "aprova o alo que autoriza a Associação Evangélica Doulos, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins".
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 979/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1680/2000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente e Cultural Comunitária
Diógenes Almeida Celestino a executar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de São Miguel dos
Campos, Estado de Alagoas·.
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constiludonalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 99012001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunkação e
Informática (MSC 983/2000) - que "aprova o alo que autoriza a Associação Cultural e Comunitária de Radiodifusão
de Campo Alegre a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campo Alegre, Estado de Alagoas".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.000/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1680/2000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Radiodifusão Comunitária de Catalão a
executar serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Catalão, Estado de Goiás".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 1.023/2001 • da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 143812000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Iporaense de ComunIcação - ASSICOM
a executar serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Iporá, Estado de Goiás",
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS,
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1,046/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1438/2000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação dos Amigos de Sátiro
Dias a executar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Sátiro Dias, Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.057/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 595/2000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente e Cultural de Radiodifusão
Comunitária Simões Filho FM a executar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Simões Filho, Estado
da Bahia".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.135/2001 • da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 30312001) . que "aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural Areias
Brancas para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Posse, Estado de Goias".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 1.18212001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informatica (MSC 1234/2000) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Radio Progresso de
Descanso LIda.. para exptorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Descanso, Estado de
Santa Catarina".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.185/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 983/2000) - que "aprova o ato que autoriza a Fundação Cultural Educativa Carlos Roberto da Silva
Pimenta - FUNCEC a executar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Urutaí, Estado de Goiás",
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.190/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1419/2001) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Radio Anhanguera S/A, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Goiãnia, Estado de Goiás".
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RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.202/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 160712000) • que "aprova o ato que outorga permissão a Milano FM Ltda., para explorar, pelo
prazo de anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonorH em freqüência modulada, na cidade de
Paranacity, Estado do Parana".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.207/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1671/2000) - que "aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Costa Dourada de
Comunicação ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqÜência modulada. na cidade de Maragogi,
Estado de Alagoas".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.212/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 168912000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação a Voz do Povo a Voz de Deus a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas"
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.215/2001 • da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 168912000) - que "aprova o ato que autoriza à Associação Comunitária da Radiodifusão Sonora e
de Sons e Imagens Arara a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Arara, Estado da Paraíba".
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.223/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 171312000) • que "aprova o ato que outorga concessão à Fundação Universitária de Pesquisas
Econômicas e Sociais de Vila Velha para executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade. serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exdusivamente educativos, na cidade de Vitória, Estado do Espírito
Santo".
RELATOR: Deputado RITA CAMATA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.22412001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comun',cação e
Informática (MSC 1744/2000) - que "aprova o ato que autoriza éI Comunidade Unida de Jacuacanga a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Angra dos Reis. Estado do Rio de Janeiro".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.226/2001 • da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 181912000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação de Amigos Moradores de Mandaguari a
executar serviço de radiodifusão comunitária. na localidade de Mandaguari, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado ODluo BALB1NOTII.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 1.22712001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 181912000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Atalaia/AL a executar serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Atalaia, Estado de Alagoas".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.23412001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1962/2000) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Floriano LIda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Floriano. Estado do Piauí".
RELATOR: Deputado THEM/STOCLES SAMPAIO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.236/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnología. Comunicação e
Informática (MSC 2025/2000) - que "aprova o ato que outorga permissão à Fundação Dom Eduardo Duarte Silva.
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos. na
localidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.391/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 74412001) • que "aprova o ato que outorga concessão à Fundação João Paulo li, para executar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Palmas. Estado
do Tocantins".
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.393/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 745/2001) - que "aprova o ato que outorga concessão à Fundação Cultural Anhangüera para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Várzea
Paulista, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.41212001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 535/2001) - que "aprova o ato que outorga concessão á R.B. - Rádio e Televisão LIda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Unhares, Estado do Esplrito Santo",
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.52212001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 991/2001) • que "aprova o ato que outorga concessão à Fundação Educativa e Cultural Rio Preto
para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educalivos, na cidade de Unaí,
Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado GERSON PERES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 1.523/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 991/2001) • que "aprova o ato que outorga concessão à Fundação de Apoio ao Ensino. Pesquisa
e Extensão - FAEPE para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi\Jamente educativos.
na cidade de Lavras, Estndo de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.524/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 991/2001) - que "aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ubaense de Educação e
Cultura. para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens. com fins exdusivamente educativos, na cidade de
Ubá, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.54212001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 99112001) - que "aprova o ato que outorga concessão à Fundação Cristiano Varella para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Muriaé, Estado de
Minas Gerais".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.804/1993 - do Poder Executivo (MSC 256/1993) - que "altera os dispositivos do Código de
Processo Civil sobra a uniformização da jurisprudência". (Apensados: PL 4.627/1994).
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHAES.
PARECER: pela aprovação quanto ao mérito do PL nO 3,804/93 e rejeição do PL n° 4.627/94, apensado.
(Recurso n° 02195 - estes PLs retornam à CCJR apenas para análise do mérito)
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Roberto Batochio, Vicente Arruda, Fernando Coruja. Luiz Eduardo
Greenhalgh e José AntOnio Almeida, em 18/09/2001.
As Bancadas do PCdoB, PDT e PT apresentaram voto em separado conjuntamente, em 03/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 2.090A/1996 - do Senado Federal (PLS 69f1996) - que "denomina "Professor Potiguar Matos"
a Escola Técnica Federal de Pernambuco - Unidade de Ensino Descentralizado - Pesqueira".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 3.345N1997 - do Senado Federal (PLS 8/1996) - que "proíbe a venda de bebidas alcoólicas
nos estabelecimentos comerciais situados nas margens das rodovias, e dá outras providências". (Apensados: PL
2.659/1996, PL 2.723/1997).
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicídade deste e do PL 2.723/97. apensado; e pela constitucionalidade
e juridicidade do PL 2.659/96, apensado; e, no mérito, pela rejeição de todos.



Dczcmbro de 20() I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QlIillla-fcira 6 62663

PROJETO DE LEI N° 4.747/1998 - do Senado Federal (PLS 165/1997) - que "acrescenta artigo ao Código Civil (Lei
nO 3.071, de 1° de janeiro de 1916) e parágrafo ao art. 129 do Código Penal (Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro
de 1940)".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Gerson Peres, Fernando Coruja, Vicente Arruda, Jarbas Lima e José Roberto
Batochio. em 28108/2001.
O Deputado Jarbas Lima apresentou voto em separado, em 27/11/2001.

PROJETO DE LEI N° 769/1999 - do Sr. Fernando Zuppo - que "altera a Lei n° 6.091, de 15 de agosto de 1974, que
"dispõe sobre o fornecimento de transporte, em dias de eleição, a eleitores residentes nas zonas rurais e da outras
providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa deste e, no mérito, pela aprovação, com
Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 1.936N1999 - do Senado Federal (PLS 235/1999) - que "inslitui o Dia Nacional de Prevenção
e Combate à Hipertensão Arterial e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 2.285/1999 - do Senado Federal (PLS 11111999) - que "institui o Dia Nacional de Luta pela
Reforma Agrária e dá outras providências".
RELATOR: Depulado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.62812000 - do $r. Marcos Afonso - que "altera o art. 244 da Lei na 9,503, de 23 de setembro
de 1997. minimizando a penalidade para a condução de motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis
apagados",
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI NO 2.672A12000 - do Senado Federal (PLS 512/1999) - que "denomina "Rodovia Luiz Canos
Prestes" o trecho que especifica da rodovia BR-020, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOINO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 3.364/2000 - do Senado Federal (PLS 56/2000) - que "inscreve o nome de Plácido de Castro
no "Livro dos Heróis da Pátriaft

•

RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO.
PARECER: pela conslilucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 3.429A12000 - do Senado Federal (PLS 659/1999) • que "altera a Lei n° 5.917, de 10 de
setembro de 1973. para incluir trecho da rodovia RO-133 na Relação Descritiva das Rodovias do Sislerna Rodoviário
Nacional".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: peta inconstitucionalidade e injuridicidada.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.B13Al1993 - do Sr. Carlos Nelson - que "estabelece data mensal para pagamento dos
proventos de aposentadoria e pensão que especifica". (Apensados: PL 531/1999, PL 1.600/1996, PL 1.964/1996, PL
2.529/1996, PL 3.407/1997, PL 3.79211997, PL 3.868/1997, PL 3.953/1997, PL 3.986/1997).
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, dos apensados e do substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Família.
VISTA à Deputada Zulaiê Cobra, em 22/08/2001.
A Deputada Zulaiê Cobra apresentou \/oto em separado, em 25/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.638Al1993 - do Sr. Luiz Moreira - que "instilui normas para a utilização de técnicas de
reprodução assistida".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 223/1995 - do Sr. Fernando Ferro e outros 7 - que "estabelece critérios para as liberações,
pela Secretaria do Tesouro Nacional, dos valores destinados aos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte-FNO, do Nordeste-FNE e do Centro-Oeste-FCO". (Apensados: PL 378/1995, PL 784/1995, PL 930/1995).
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
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PARECER: pela inconstitucionalidade deste e dos PLs nOs 378/1995 e 784/1995, apensados; e pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do PL nO 930/1995, apensado. e das duas emendas da
Comissão de Finanças e Tributação, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Depulado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 16/05/2001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 12/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 526N1995 - do Sr. Feu Rosa· que "assegura ao idoso com oitenta anos de idade. em estado
de carência, o benefício que especifica".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.
VISTA ao DeputadoAldir Cabral, em 22/1112001.

PROJETO DE LEI N° 577N1995 - do Sr. Edinho Araujo - que "permite a reversão de aposentadorias, nos casos que
especifica".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES.
PARECER: pela inconstilucionalidade deste e pela constitucionalidade, juridicidade e lecnica legislativa do
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Familia, com subemendas

PROJETO DE LEI N° 592B/1995 - do Sr. Rita Camata - que "introduz alterações no artigo 396 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela conslitucionalidade, Juridicldade e técnica legislaliva deste e da emenda da Comissão de
Seguridade Social e Família, com Substitulivo.

PROJETO DE LEI N° 703N1995 - do Sr. Celso Russomanno - que "allera o artigo 106 de Lei nO 8.078, de 11 de
setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Fernando Coruja e Geovan Freitas, em 05/06/2001.

PROJETO DE LEI N° 713N1995 - do Sr. Ricardo Gomyde - que "estabelece exigências para a obtenção ou
renovação da Carteira Nacional de Habilitação".
RELATOR: DeputadoARY KARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicídade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 08108/Z001.

PROJETO DE LEI N° 765811995 - do Sr. Julio Redecker - que "acrescenta parágrafo ao artigo 71 do Decreto-Lei nO
37, de 1B de novembro de 1996, que "dispõe sobre o Imposto de Importação, reorganiza os serviços aduaneiros e
dá outras providências",
RELJl,TOR: Deputado JI,UGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, com emenda e subemendas.

PROJETO DE LEI N° 872A!1995 - do Sr. Nelson Trad - que "allera dispositivos da Lei nO 8.069, de 13 de julho de
1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências", relativos à adoção
intemacinal".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e das
emendas da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos termos do Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 905B/1995 - do Sr. Max Rosenmann - que "dispõe sobre o processo de abate de animais
destinados ao consumo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas.
VISTA ao Deputado José Roberto Batochio, em 2710612000.

PROJETO DE LEI N° 910811995 - da Sra. Rita Camata - que "dispõe sobre a interrupção no fornecimento de água
por falia de pagamento, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOfNO
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 1.148N1995 - do Sr. Zaire Rezende - que "acrescenta parágrafo ao artIgo 488 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, a fim de alterar a
jornada de trabalho durante o aviso prévio e determina outras providências".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos termos dos substitutivos.

PROJETO DE LEI N° 1.221A!1995 - do Sr. Joao Coser - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de
certidões negativas de débito relativas à infração ambienlal, nos atos de transmissão de imóveis".
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RELATOR: Deputado GERSON PERES.
PARECER: pala constitucionalidade. juridicidade, inadequada técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 1.388B/1995 - do SI'. Júlio Redecker - que "cria o Programa de Segurança Veicular 
PROSEGVE, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANDRI:: BENASSI.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE lEI N° 2.561/1996 - da Sra lulaie Cobra - que "altera a redação do art. 222 do Decreto-lei nO 3.689,
de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEl.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa a, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE lEI N° 3.137N1997 - do SI'. Claudio Cajado - que "dispõe sobre o exame preventivo de acuidade
visual nos estabelecimentos públicos de ensino fundamental". (Apensados: Pl 1.358/1999, PL 1.937/1999, PL
3.394/1997).
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: peJa constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, du Sul!slilutivo da Comissão de
Seguridade Social e Família e dos PLs nOs 3.394/1997 e 1.358/1999, apensados, com emendas, e pela
inconstitucionalidade do PL nO 1.937/1999, apensado.

PROJETO DE LEI N° :>.250AI1997 - do SI'. Serafim Venzon • que "dispõe sobre a antecipação de comemoração de
feriado e dá outras providências". (Apensados: PL 3.279/1997, Pl 3.314/1997, PL 3.346/1997, Pl3.374/1997, Pl
3.427/1997, PL 3.430/1997, Pl3.441l/1997, PL 3.505/1997, PL 3.51411997, Pl3.744/1997).
RELATOR: Deputado ANDRé BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade. má técnica legislativa e, no mérito. pela rejeição deste e dos
apensados.
VISTA ao Deputado Jarbas Lima, em 08/08/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.446C/1997 - do SI'. Enio Bacd - que "cria a Semana de Educação Para Vida, nas escolas
públicas de todo o País, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 3.7296/1997 - do SI'. Osvaldo Coelho - que "dispõe sobre as condições exigíveis para a
identificação do couro c das matérias-primas sucedâneas, utilizados na confecção de calçados e artefatos".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 3.911A/1997. do Sr. Luiz Dura0' que "altera o "capul" do art. 12 da Lc:i n° 9.492, do 10 dI;;
setembro de 1997. que "define competência, regulamenta os serviços concernenteS ao proteslo de titulas e outros
documentos de dívida e dá outras providências". (Apensados: PL 6/1999, PL 1.669/1999, PL 4.190/1998, PL
4.197/1998, Pl 4.536/1998, PL 4.792/1998).
RELATOR: Deputado lÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do
Substitutivo da Comissâo de Economia, Indústria e Comércio e dos apensados, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado José Genoíno, em 14/1112001.

PROJETO DE LEI N° 3.9948/1997 - do Sr. Enío Bacci . que "dispõe sobre a reserva de vagas nas creches publicas
para crianças portadoras da deficiências físicas e mentais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto. com emenda.
VISTA CONJUNTA aos Deputados ládio Rosa e Zulaiê Cobra, em 25/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 4.089N1998 - do Sr. Enio Bacci . que "institui o exame ginecológico preventivo gratuito,
inclusive exame demamografia, custeados pelo SUS". (Apensados: PL 441/1999, PL 848/1999).
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e dos apensados, nos termos dos
substitutivos. e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Substitutivo da Comissão de Seguridade
Social e Família.

PROJETO DE LEI N° 4.433AJ1998 - do Sr. Cunha Bueno - que "estabelece normas para identificação das empresas
executoras de obras públicas".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.586N1998 - do Sr. Nelson Marquezelli - que "torna obrigatória a edição de álcool etílico
anidra carburante à gasolina e dá outras providências". (Apensados: Pl 650/1999,PL 771/1999.PL 776/1999.PL
836/1999,PL 1001/1999.PL 110211999).
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RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade e má técnica legislativa deste e dos apensados.

PROJETO DE LEI N° 4.67811998 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "modifica a redação do § 4° do art. 24 da Lei n°
4.591, de 16 de dezembro de 1964".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade. técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Inaldo Leilão e Fernando Coruja, em 0610612000.

PROJETO DE LEI N° 4.827/1998· da Sra. Zulaiê Cobra - que "institucionaliza e disciplina a mediação. com método
de prevenção e solução consensual de conflitos".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Jarbas Lima, José Antônio Almeida e Vicente Arruda, em 14/0812001.
O Deputado Jarbas Lima apresentou voto em separado, em 27/11/2001,

PROJETO DE LEI NO 107/1999· da Sra. Maria Elvira· que "altera o art. 41 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984,
que "institui a Lei de Execução Penal". (Apensados: PL 30811999. PL 1.352/1999, PL 4.6B4J2DD1),
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY,
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa deste e dos apensados e, no mérito, pela
aprollação deste, dos PL n"s 308/1999 e 1,352/1999, apensados, nos termos do substitutivo. e pela rejeição do PL
nO 4.6B4J2{){)~, apensado.
VISTA ao Deputado Fernando Coruja, em 21/11/2001,

PROJETO DE LEI N° 382N1999 - do Sr. Nilson Mourão e outros - que "dispõe sobre a mudança do nome do
Aeroporto Internacional Presidente Médici, de Rio Branco, para Aeroporto Internacional Chico Mandes".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e má técnica legislativa deste; e pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.
VISTA ao Deputado Jarbas Lima, em 06/11/2001.

PROJETO DE LEI N° 465N1999 - do Sr. Geraldo Magela - que "inclui inciso no art. 20 da Lei nO 8.036. de 11 de
maio de 1990, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislatilla deste, com substi\uti\lo, e da emenda da
Comissão de Finanças e Tributação, com subemenda.

PROJETO DE LEI N° 50711999 - do Sr. Enio Bacci - que "modifica o inciso V do art. 265 da lei nO 5,869, de 11 de
janeiro de 1973 e dá outras providências". (Ape'nsados: PL 512/1999).
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, inadequada técnica legislativa e, no mérito, pela sua rejeição
deste; e pela constitucionalidade, juridicldade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PL 507 1999.
apensado, com Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 659811999 - do SI'. Murilo Domingos· que "define sistema orgânico de produção agropecuária
e produto da agricultura orgânica, dispõe sobre a sua certificação, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda; das emendas de nas 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e do Substitutivo da
Comissão de Agricultura e Polilica Rural, com subemenda; e pela inconstitucionalidade da emenda na 3 da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,

PROJETO DE LEI N° 778A11999 - do Sr. Alberto Fraga - que "institui na República Federativa do Brasil, a data de 13
de maio, como sClldo o dia do Policial Militar".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela injuridicidade.
VISTA ao Deputado Aldir Cabral, em 06/11/2001.
O Deputado Aldir Cabral apresentou voto em separado, 27/11/2001.

PROJETO DE LEI N° 795A11999 - do Sr, Alberto Fraga - que "estabelece norma para o envio de acordos
internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

PROJETO DE LEI N° 824AJ1999 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "dispõe sobre a distribuição gratuita de
medicamentos para portadores de Câncer e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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PROJETO DE LEI N° 8418/1999 - do Sr. Robson Tuma - que "dispõe sobre a denominação de medicamentos a ser
utilizada em prescrições de médicos eodontólogos".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Seguridade Social e Família.

PROJETO DE LEI N° 924AJ1999 - do Sr. Clemenlino Coelho - que "denomina "Aeroporto de Petrolina - Dr. Pacífico
da Luz" o aeroporto do municlpio de Petrolina, Estado de Pernambuco". (Apensados: PL 1.334/1999, PL
1.70211999).
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e dos apensados PLs ns. 1.334/99 e
1.702/99, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 927AJ1999 - do Sr. Luiz Moreira - que "suprime o parágrafo único do art. 2" da Lei nO 9.612, de
19 de fevereiro de 1998. que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da emenda da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática.

PROJETO DE LEI N° 970/1999 - do Sr. José Roberto Batochio - que "Modifica 05 arts. 382 e 619 do Decreto-Lei nO
3.689, de 3 de outubro de 1941 . Código de Processo Penal -, alterando o prazo para oposição de embargos
declaratórios",
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI·ACKEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 1.013A11999 - do Sr. Enio Bacci - que "dispõe sobre o acesso de pessoas portadoras de
t1ericiência risica ao sistema de transporte coletivo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 1.043N1999 - do Sr. Dr. Hélio - que "obriga a rede hospitalar, pública e privada, a realizar
estatlstica de óbitos bem como apresentar relatório médico".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de
Seguridade Social e Familia, com emendas e subemenda.

PROJETO DE LEI N" 1.210/1999 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "altera dispositivos da Lei nO 5.517, de 23 de outubro
de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Médico Veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais
de Medicina Veterinária".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 1.429/1999 - do Sr. Osvaldo Biolchi - que "dispõe sobre a regularização fiscal e documental de
veículos usados de fabricação estrangeira, importados ao amparo de liminares concedidas em mandado de
segurança".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 1.432N1999 - do Sr. Alcione Athayde - que "institui o 12 de agosto como Dia Nacional da
Juventude".
RELATOR Deputado IÉDIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 1.436N1999 - do Sr. Edison Andrino - que "dispõe sobre a manutenção de elevadores em
ediricios públicos ou de uso coletivo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: peta inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI N° 1.588AJ1999 - do Sr. Luiz Sérgio - Que "declara feriado nacional o "Dia da Consciência Negra"
a ser celebrado anualmente, na data de 20 de novembro em alusão à morte do líder Zumbi dos Palmares".
(Apensados: Pl 1.686/1999).
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.
PARECER: pela constitucionalidade, jurídicidade e técnica legislativa deste e do apensado.

PROJETO DE LEI N° 1.593/1999· do Sr. Proressor Luizinho - que "acrescenta incisos aos arts. 53, parágrafo único,
s 80 da Lei nO 9.610, de 1998".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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PROJETO DE LEI N° 1.636A/1999 - da Sra. Esther Grossi - que "assegura reunião semanal de estudos aos
professores" .
RELATOR: Deputado JOS~ GENOINO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto.

PROJETO DE LEI N° 1.670C/1999 • do Sr. Carlito Merss - que "proibe a utilização do jateamento de areia a seco,
determina prazo para mudança tecnológica nas empresas que utilizam este procedimento e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, nos termos do substitutivo. e da emenda
da Comissão de Seguridade Social e Familia.

PROJETO DE LEI N° 1.730Al1999 - do Sr. Josué Bengtson - que "modifica o art. 1° da Lei na 9.608, de 18 de
fevereiro de 1998. que dispae sobre o serviço voluntario".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela consituticionalidade. juridicidade e técnica legislativa. na forma do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 1.869A11999 - do Sr. Júlio Redecker - que "autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que
menciona".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI N° 1.883/1999 - do Sr. Paulo Octávio· que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão nas
escrituras que versem sobre transações imobiliárias onerosas. seja a que título for, do nome da pessoa física ou
jurídica que tenha intermediado a transação, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LÉOALCANTARA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. nos termos do
substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Geraldo Magela e Jarbas Lima. em 05/0912001.
O Deputado Jarbas lima apresentou voto em separado. em 28111/2001.

PROJETO DE LEI N° 1.887/1999 - do Sr. Edison Andrino e outros - que "possibilita o exame toxicológico em
alunos".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. com emendas.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. em 26/06/2001.

PROJETO DE LEI N° 1.894N1999 - do Sr. Luiz Bittencourt - que "obriga os postos revendedores de combustíveis
automotivos a exibirem cartazes de advertência sobre o perigo do uso de telefones celulares nesses
estabefecimentos".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos temos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.133A/1999 - do Sr. Alcione Athayde - que "toma obrigatória a vacinação contra a rubéola de
mulheres em idade fértil".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Seguridade Social e Família, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.16011999 - do Sr. Bispo Rodrigues· que "dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de
exame toxicológico para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI N° 2.219A/1999 - do Sr. Walfrido Mares Guia - que "denomina "Aeroporto de Montes Claros/Mério
Ribeiro" o aeroporto da cidade de Montes Claros. Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 2.290/2000 - do Sr. Roberto Pessoa e outros· que "denomina o canal adutor das águas do rio
São Francisco de Cabrobó-PE a Jati-CE, canal Deputado Luís Eduardo Magalhães".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa. com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.323A12000 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "dispõe sobre o controle e comercialização do
produto "soda cáustica".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. com subemenda à de no. 01,
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PROJETO DE LEI N° 2.358/2000 - do Sr. Nelson Proença - que "altera a Lei n' 9.504, de 30 de setembro de 1997.
dispondu sobre a propaganda eleitoral por meio de Serviço de Valor Adicionado, inclusive Internet. e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela conslitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa 6, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.44212000 - dos Srs. Gilmar Machado e Walter Pinheiro - que "altera os dispositivos da Lei nO
4.024, de 20 de dezembro de 1961 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da emenda da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

PROJETO DE LEI N° 2.755/2000 - do Sr. Olavo Calheiros - que "altera a redação do ar!. 148 da Lei nO 9.503, de 23
de setembro de 1997, permilindo a médicos parliculares ou conveniados a planos de saúde aplicarem os exames de
aptidão fisica e menlal para obtenção ou renovação do documenlo de habilitação".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de Viação e
Transportes.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 30105/2001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/06/2001.

PROJETO DE LEI N° 2.766/2000 - do Sr. Odelmo Leão - Que "altera a Lei nO 9.503, de 23 de selembro de 1997. que
"institui o Código de Trânsito BrasileilU", para dispor sobre a renovação da Carteira Nacional de Habililação".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislaliva, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.791N2000 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "dispõe sobre a dispensa de revisla dos portadores
de marcapasso ou aparelho similar por portas magnéticas ou dispositillos de segurança semelhantes·.
RELATOR: Deputado 11::010 ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislaliva, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.836/2000 - do Sr. Alex Canziani - Que "acresce inciso ao art. 105 da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997. incluindo o capacete como equipamento obrigatório para motodelelas, molonelas e
ciclomotores".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa nos temos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.899/2000 - do Sr. Luis Barbosa· que "instilui o grau de Bacharel em Ciências Jurídicas
como rCQuisito indispensãvel à nomeação e exercício de cargo de Delegado de Polícia".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECEP.: p!'lla inconstitucionalidade.
VISTA ao Deputado Vicente Arruda, em 02/10/2001.

PROJETO DE lEI N° 2.900/2000 - do Sr. Nice Lobão - que "declara feriado nacional o dia 22 de abril, data
comemorativa do Descobrimenlo do Brasil".
RELATOR: Deputa0 PAES LANDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e lécnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 2.910/2000· do Sr. Ricardo Ferraço - que "dispõe sobre o lransporte de trabalhadores rurais
ao local de lrabalho·.
RELATOR: Depulado BISPO WANDERVAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de Viação
8 Transportes, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.971N2000 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "modifica a Lei nO 6.902, de 27 de abril de
1981 ".
RELATOR: Deputado SI::RGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e lécnica legislativa desle e da Emenda da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Vicente Arruda, em 09/10/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.050N2000 - do Sr. Antônio Jorge - que "toma obrigatória a impressão, em todas as conlas
de energia elélrica. do nümero do telefone de atendimento da Duvidaria da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL)".
RELATOR: Deputado 11::010 ROSA.
PARECER: pela constilucionalidade, juridicidadc e técnica legislativa.

PROJETO DE lEI N° 3.25UN2000 - do Sr. Adolfo Marinho - que "dispõe sobre a jornada de lrabalho do Odontólogo
(Cirurgião Dentista) da Administração Pública Federal Direta, das Autarquias e das Fundações Püblicas Federais e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público e da emenda apresentada nesta Comissão, com emenda.
VISTA ao Deputado Orlando Fantazzini, em 08/11/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.289/2000 - do Sr. De Velasco - que "dispõe sobre jogos de vídeo".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.407/2000 - do Sr. Luiza Erundina - que "declara o Arquiteto Oscar Niemayer, Patrono da
Arquitetura Brasileira".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 3.415/2000 . do Sr. Ricardo Ferraço - que "élltera o art. 5° da Lei nO 7.347, de 24 de julho de
1985, que "disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados élO meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direilos de valor artistico, estético. histórico, turislico e paisagístico e dá outras providências".
RELATOR: Depulado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislaliva e, no mérito, pela aprovação, com emendas.
VISTA ao Deputado Zenaldo Coutinho, em 28/0812001.
O Deputado Zenaldo Coutinho apresentou voto em separado, em 05/0912001.

PROJETO DE LEI N° 3.549/2000 - da Sra. Estller GroSSI • que "dispõe sobre a universalização das bibliotecas
escolares e determina outras providências".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.739A12000 - do Sra Nair Xavier Lobo· que "denomina "Rodovia Ministro Alfredo Nasser" a
rodovia BR-153, do Estado do Pará até o Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.
VISTA ao Deputado Fernando Coruja, em 21/11/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.88112000 - tlo Sr. Wilson Santos - que "acrescenta inciso ao art. 30 da Lei nO 8906, de 4 de
julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos termos do
substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.926/2000 - do Sr. Michel Temer e outros - que "altera dispositivos da Lei nO 9.718, de 27 de
novembro de 1998, eliminando a cumulatividade das contribuiçõêS 5Qciais PIS/PASEP e COrJFlNS, illcidentes solire
as operações de venda de mercadorias e serviços". (Apensados: PL 4.061/2001).
RELATOR Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste. do apensado e da Emenda da
Comissão de Finanças e Tributação, com emenda.
VISTA ao Deputado José Roberto Batochio, em 24/10/2001.
O Deputado José Roberto Batochio apresentou voto em separado. em 04/1212001.

PROJETO DE LEI N° 4.169A12001 - do Sr. Eliseu Resende· que "denomina "Rodovia Ormeo Junqueira Botelho"
trecho da BR-120, no Estado de Minas Gerais"
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcidade e téGflica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.326/2001 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "confere ao Governador Mário Covas a
designação de "Patrono do Turismo Nacional".
RElATOR: Deputado ZULAIt= COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.358A12001 - do Sr. Feu ROSa - que "dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de Viação
e Transporte, com emendas e subemenda.

PROJETO DE LEI N° 4.781/2001 - do Sra. Maria do Carmo Lara -llue"revoga o § 2" do art. 28. altera a redação do
caput e acrescenta a alínea "e" ao § 1° do art. 29 da Lei nO 7.210, de 11 de jull10 de 1984. que "institui a Lei de
Execução Penal". (Apensados: PL 4.91412001).
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do
apensado, com substitutivo.
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AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE QUINTA-FEIRA
(DIA 0711212001)

Substitutivos (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.347/1996 . do Sr. Augusto Nardes - que ·Torna impenhorãvei!l os bens das microempresas
e pequenas propriedades rurais·.
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 Sessão
Última Sessão: 1211212001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 4.446AJ1998 - do Senhor Feu Rosa - que "dispõe sobre impedimento aos bancos de
efetuarem lançamentos atrasados a débito ou a crédito nas contas de depósito".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS.

PROJETO DE LEI N° 3.804/2000 - do Poder Executivo (MSC 1781/2000) - que "dispõe sobre a criação de empregos
no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e na Agência Nacional de
Aguas - ANA, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL.

PROJETO DE LEI N° 4.074A/1998 - do Senhor Chico da Princesa - que "dispõe sobre a publicidade dos serviços de
valor adicionado prestados mediante o uso da rede publica de telecomunicações'.
RELATOR: Deputado II!:OIO ROSA.

PROJETO DE LEI N° 4.117AJ1998 - do Senhor Celso Russomanno - que "dispõe sobre o acesso a ambientes de
uso coletivo de deficientes visuais acompanhados de cães adestrados". (Apensados: PL 1287/1999,PL
1613/1999,PL 2434/2000,PL 4306/1998,PL 4430/1998,PL 4474/1998,PL 4653/2001,PL 4833/2001)
RELATOR Deputado IÉDIO ROSA

PROJETO DE LEI N° 4.3788/1998 - do Senhor Milton Mendes - que "regula as relações jurídicas entre a
agroindústria e o produtor rural integrado e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.

Decurso: 2a Sessão
Última Sessão: 1111212001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 1.343AJ1999 - do Senhor Alberto Fraga - que "determina adaptação nos aparelhos com
brinquedos e equipamentos dos parques de diversões·.
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.

PROJETO DE LEI N° 2.173B/1999 - do Senhor Ronaldo Vasconcellos· que "dispõe sobre as empresas de asseio e
conservação".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI N° 2.309A12000 - do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que "institui Gratificação por
Execução de Mandados para a carreira de Analista Judiciário - Oficiais de Justiça - Area Judiciária· Especialidade
Execução de Mandados do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios·.
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
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Decurso: 58 Sessão
Última Sessão: 0611212001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 5.214/2001 - do Senhor(a) Alberto Fraga - que "Acrescenta o art. 86-A à Lei na 7.210, de 11 de
julho de 1984 - Lei de Execução Penal ", criando a obrigatoriedade de uso de uniforme pelo preso."
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS.

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 1.507N1999 - do Senhor Jair Meneguelll- que "estabelece a obrigatoriedade de prestação de
serviços de acondicionamento ou embalagem das compras em estabelecimentos comerciais autodenominados de
supermercados, hipermercados ou similares".
RELATOR: Deputado JOSé ROBERTO BATOCHIO.

PROJETO DE LEI N° 3.767N2000 - do Senhor(a) Ary Kara . que "altera a Lei na 9.503. de 23 de setembro de 1997.
que "institui o Código de Transito Brasileiro·, para dispor sobre o arquivamento de auto de infração."
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS.

PROJETO DE LEI N° 3.947N2000 - do Senhor(a) Vicente Caropreso" que "acrescenta parágrafo ao art. 147 da Lei
na 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS.

PROJETO DE LEI N° 4.170N2001 - do Senhor Júlio Semeghini - que "institui o Dia Nacional do Maquinista
Ferroviário".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA.

PROJETO DE LEI N° 4.185A12001 - do Senhor Ronaldo Vasconcellos· que "institui o Dia Nacional da Escola
Pública".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA.

PROJETO DE LEI N° 4.245N2001 - do Senhor José Aleksandro - que "institui o Dia Nacional do Perdão·.
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA

PROJETO DE LEI N° 4.265N2001 - da Senhora Luiza Erundina - que "institui o dia 13 de dezembro como o "Dia
Nacional do Forró".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA.

PROJETO DE LEI N° 4.417/2001 . do Senhor(a) Silas Câmara - que "Iorna obrigatória a afixação do texto da Lei na
8.899, de 29 de junho de 1994, nos guichês para atendimento ao público das empresas de transporte interestadual."
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS.

PROJETO DE LEI N° 4.743A12001 - do Senhor(a) Lincoln Portela - que "acrescenta incisos aos arts. 36 e 43 da Lei
na 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional."
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS.

PROJETO DE LEI N° 4.795A12001 - do Senado Federal (PLS 5/2001) - que "altera o art. 3° da Lei na 4.069-A, de 12
de junho de 1962, dando nova denominação à Universidade do Amazonas".
RELATOR: Deputado ATILA LINS.

Substitutivos (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOS/ÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.106/2000 - Da Sra. Elcione Sarbalho e Outros - que "Altera o art. 5° da Lei na 9.296, de 24
de julho de 1996, e acrescenta o art. SO·A a essa Lei".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.

PROJETO DE LEI N° 25/1999 - Do Sr. Paulo Rocha - que "Modifica a Lei na 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de
Execução Penal) para instituir o ensino médio nas penitenciárias".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
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B • Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 3.809/2000 - Do Sr. Max Ronsenmann - que "inclui as pequenas centrais hidrelétricas - PCH
na prática do conceito de energia assegurada, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZANTÓNIO FLEURY.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Horário:9"30h
Local: plenárto 8, anexo !I

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMAS:
-POLlTICA INDUSTRIAL DE MEDICAMENTOS
-POLlTICA DE ASSISTI::NCIA FARMACE:UTlCA

EXPOSITORES:
-SI LAS PAULO RESENDE GOUVEIA. Chefe de Gabinete, representando o Senhor Gonzalo Vecina Neto. Diretor
Presidente da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária
-MARIA LUISA LEA, Secretária-Adjunta do Desenvolvimento da Produção. representando o Senhor Reginaldo
Braga Arcuri, Secretário do Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
EKlerior
-JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, Presidente do Conselho Deliberativo da ALANAC e Conselheiro da ABIFINA,
Represenlando os Senhores Dante Alarto Júnior, Diretor-Presidente da Associação dos Laboratórios Fannacêuticos
Nacionais-ALANAC, e o Senhor Luiz César Auvray Guedes. Presidente da Associação Brasileira de Química Fina,
Biotecnologia e suas Especialidades-ABIFINA
-TUYOSHI NINOMYA, Conselheiro, representando o Senhor Pornpílio Mercadante Neto, Presidente da ALFOB 
Associaçáo dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil

NORBERTO RECH, Presidente da FENAFAR - Federação Nacional dos
farmacêuticos
JALDO DE SOUZA SANTOS, Presidente do CFF - Conselho Federal de Farmácia
-CIRO MORTELLA, Presidente-Executivo da ABIFARMA - Associação Brasileira da
Indústria Farmacêutica

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (05 SESSÕES)

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Decurso: 1a Sessão
Última Sessão: 1211212001

PROJETO DE LEI N" 4.630-A/98 - da Sra. Maria Elvira - que "lama obrigatória a implantação de escadas para
peixes em barragens construídas em cursos d'água de domínio da União". (Apensado: PL. nO 884/99)

RELATOR: Deputado RÉGIS CAVALCANTE

PROJETO DE LEI N° 3.259/00 - do Sr. Lincol Portela - que "delennina a obrigatoriedade da existência de banheiros
e bebedouros nas agências bancárias". (Apensado: PL. na 4.525/01)

RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO
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PROJETO DE LEI N° 3.432/00 - do S1. Geraldo Simões - que "estabelece a obrigatoriedade de aparelhos celulares
contaram dispositivo absorvente de ondas eletromagnéticas". "(Apensado: PL's. nOs 3.582/00, 3.596100 e 3.912/00)

RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSiÇÃO AtJAlXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Decurso: 3a Sessão
Última Sessão: 10/12/2001

PROJETO DE LEI N° 4.880/01 - do João Coser - que "considera Patrimônio Nacional a 'Pedra do Penedo', situada
no Município de Vila Velha, Estado do Espírito".

RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
07/1212001)

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 2.920/97 - do Sr. Jovair Arantes· que "altera a redação do art. 91 da lei nO 9.279, de 14 de
maio de 1996."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELlI

PROJETO DE LEI N° 4.295/01 • do Sr. Salaliei Carvalho· que "dispõe sobre a oferta e aS formas de afixação de
preços de produtos c serviços para o Consumidor." (Apensado: PL 4396/2001)
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2a sessão
Última Sessão: 11112/01

PROJETO DE LEI N° 3.724/93 - do Sr. Luciano Pizzalto· que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inserir mensagem
de alerta sobre riscos à saúde em propaganda e em embalagens de bebidas alcoólicas, tabaco e derivados."
(Apensado: PL 4254/1993)
RELATOR: Deputado GERSON GABRIElll

Decurso: 4a sessão
Última Sessão: 07/12101

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 1.504/99 - do Sr. Dr. Benedito Dias - (PL 479211990) - que "cria área de livre comércio no
Municipio de Oiapoque, no Estado do Amapá, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ

Decurso: 5B sessão
Última Sessão: 06112/01
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 D
)
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PROJETO DE LEI N° 4.030/01 - do SI'. Ronaldo Vasconcellos - que "altera a Lei nO 9.294. de 15 de julho de 1996,
que "dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos furnigenos. bebidas alcóolicas,
medicamentos, terapias e defensivos, nos termos de § 4° do art. 220 da Constituição Federal", para obrigar a
implantação de salas para fumantes em shopping centers e aeroportos."
RElJ>.TOR: Deputado GERSON GABRIELU

PROJETO DE LEI N° 5.109/01 - do Sr. Antonio Cambraia - que "estende à construção, instalação e funcionament<J
de usinas termelétricas aeroderivadas os mesmos estímulos existentes para usinas utilizadoras de fontes
alternativas ou pequenas centrais hidroelétricas - PCHs."
RELATOR: Deputado MÁRCIO FORTES

PROJETO DE LEI N° 5.190/01 - do Sr. Murllo Domingos - que "dispõe sobre normas de segurança para o capó
dianteiro de veiculos automotores de passeio e utilitários."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELU

PROJETO DE LEI N° 5.209/01 - do Sr. Pedro Pedros5ian - que "dispõe sobre a redução da emissão de gases de
efeito estufa."
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 5.264/01 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que "altera o Decreto-lei n° 1804, de;j de setembro de
1980, permitindo a aquisição de mercadorias procedentes da Zona Franca de Manaus enviadas ao território nacional
por via postal e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JURANDILJUAREZ

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÔES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.996/00 - do Senado Federal (PlS 10/00) que "dispõe sobre a existência de acomodações
separadas para fumantes e não-fumantes em estabelecimentos hoteleiros." (Apensado o PL 3.519/00)
RElJ>.TOR: Deputado ALEX CANZIAN I

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:
Última Sessão: 10/12/01

sessão

Substitutivo (Art. 119,11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.192/01 - do Sr. Alberto Fraga - que "dispõe sobre o Ensino na Policia Militar do Distrito
Federal e dá outras providências."
RElJ>.TOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 9h30

REUNIÃO ORDINÁRIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:

DEBATE DE ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA VIGENTE, RElJ>.C10NADA As MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS.

EXPOSITORES:
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- RICARDO PINHEIRO, SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA FEDERAL;
- L1EDA AMARAL DE SOUZA, COORDENADORA-GERAL DA ARRECADAÇÃO DO INSS;
- PEDRO COELHO NETO, PRESIDENTE DA FENACON;
- JOSê SERAFIM ABRANTES. PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE.

AUTORES DO REQUERIMENTO:

DEPUTADOS GERMANO RIGOrro. PEDRO EUG~NIO E SILVIO TORRES.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES))

Decurso: 1a Sessão
Última Sessão: 12112101

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 525-N99 - do Sr. Leo Alcântara - que "autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo da Apoio à
Microempmsa, a ser administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,
alterando a Lei nO 9.491, de 9 de setembro de 1997". Apensados: PL's nOs 547/99, 614/99,.1.157/99,1666199 e
4.875/01)
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

PROJETO DE LEI N° 2.263-8/99 - do Sr. Clemenlino Coelho e outros· que "inslilui o Plano Nacional de Hidrovias
e dá outras providências ".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N° 3.598-NOO - do Sr. Ronaldo Vasconcellos· que "dispõe sobre distribuição preferencial aos
Municípios da parcela dos recursos provenientes de multas e autuações de naturezlI ambiental".
RELATOR: Deputado PEDRO EUGENIO

Decurso: 2a Sessão
Última Sessão: 11112101

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

A· Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 1.300-A/99· da Sra. Angala Guadagnin - que "acrescenta parágrafos ao art. 260 da Lei nO
8.069 (ECA), de 13 de julho de 1990 ". Apensados: Pl's nOs 4.141/01 e 4.888/01)
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI N° 3.615-A/OO - do Sr. João Herrmann Neto - que "dispõe sobre o fomento mercantil especial de
eKportações ou "factoring" de exportação 8 dá outras providências". (Apensado: PL nO 3.896/00)
RELATOR: Deputado BENITO GAMA

PROJETO DE LEI NU 3.742-A/00 - do Sr. Professor Luizinho· que "dá nova redação ao art. 320 da Lei nO 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o novo Código Brasileiro de Trânsito ". (Apensados: PL's nOs 4.481/01 e
4.629ro1)
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAUlY

PROJETO DE LEI N° 5.276/01 - do Sr. Reinaldo Gripp - que "acrescenta parágrafos ao art. 31 da Lei nO 8.212, de
24 de julho de 1991, para permitir deduções da base de cálculo da retenção pela conlratante de serviços executados
mediante a cessão de mão-da-obra ".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

REUNIÃO RESERVADA

Local: Plenário 9. Anexo 11
Horário: 9 horas
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"A élpurélção dos prejurzos causados pala mudança de destinação de uso de áreas alienadas e pelas ações de
grilagem de terra pública".

CONVIDADA:

ORA. ALESSANORA ELIAS DE QUEIROGA, Promotora de Justiça de Defesa do Palrímônio Público e Social do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 7 - Anexo 11
Horário: 09:30 h

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA
COMA

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS· CDCMAM

TEMA:

l'ASSISTt::NCIA FARMACÊUTICA"

CONVIDADOS:

- Dr. GONZALO VECINA NETO
Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

• OI'. CIRO MORTELLA
Presidente da Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica- ABIFARMA

- Dr. MOZART DE ABREU E LIMA
Representante do Conselho Nacional de Saúde

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso 111 sessão
Última sessão12112/01

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivo (Art. 119,11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.419/01- da Se<' Socara Gomes que "Obriga a realização de corpo de delito em vitimas de
violência sexual em hospitais do Sistema Único de Saúde· SUS.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO

REUNIÃO DE AUDI~NCIA PÚBLICA

Horário: 9110ras
Local: Plenário 12 - Anexo II

TEMA:

"A POLiTICA SALARIAL DA PETROBRAS, O PLANO DE MIGRAÇÃO DA PETROS".

CONVIDADOS:

JOSt LIMA DE ANDRADE NETO
Diretor-Gerente de Recursos Humanos da Petrobras

CARLOS HENRIQUE FLORY
Presidente da Fundação Petrobrás de Seguridade Social- PETROS
PAULO TEIXEIRA BRANDÃO
Pre~idellte do Sindicato Nacional das Entidéldes Fechadas de Previdência Privada - SINDAPP
FERNANDO LEITE SIQUEIRA Presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás - AEPET RICARDO
MOURA ALBUQUERQUE MARANHÃO
Representante do Conselho de Curadores da Petros
PAULO CEZAR CHAMADOIRO MARTIN Diretor Executivo da Federação Única dos Petroleiro~ - FUP

REUNIÃO EXTRAORDINÁRI.A DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Horário: 14 horas
Local: Plenário 12 - Anexo II
TEMA:

PROJETO DE LEI N° 1.491/99 - do Poder Executivo - que "Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de
Correios, do seu órgão regulador, e dá outras providências."

CONVIDADOS:

Sr. EDUARDO AZIZ NADER
Presidente do Conselho do Comércio Eletrõnico da Federação do Comércio do Estado de São Paulo
Sr. JOVELlNO DE GOMES PIRES
Coordenador Técnico da Associação de Comércio Exterior do Brasil
Ora. EM/LIA SOARES DE SOUZA
Advogada do Comitê das Empresas de Encomendas Expressas
SI. MARCOS MARÇAL RIBEIRO
Coordenador do Movimento dos Empresários de Transporte de Malotes e Entrega Rápida

AVISO DE PRAZO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 38 sessão
Última Sessão: 10/12/01

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.622/01 - do Poder Executivo (MSC 1.117/01) - que "dispõe sobre a transformação da
Fundação de Ensino Superior de São JoãO dei Rei em Fundação Universidade Federal de São João dei Rei. e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
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PROJETO DE LEI N° 3.944-NOO - do Sr. Eber Silva - que "regulamenta a profissão de psicanalista."
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 2.046-N99 - do Sr. Aécio Neves - que "estabelece o procedimento sumário em causas cíveis
ou trabalhistas para a cobrança de crédito de caráter alimentar devido a pessoa inválida. portadora de deficiência ou
de idade superior a sessenta anos"
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1a sessão
Última sessão: 12112/01

Substitutivo (art. 119, li, do RICD)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 2.528-NOO - do SI. Ademir Lucas - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da condução em
aeronaves de desfibriladores externos automáticos".
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA

Decurso:3a sessão
Última sessão: 10/12/01

Substitutivo (art. 119. 11. do RICD)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.961/01 - do Sr Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre a alteração da Lei na 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que estabelece normas que complementam a habilitação dos motociclistas que executam
serviços de entrega".
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

/I - COMISSÕES TEMPORARIAS
COMISSÃO ESPECIAL
PL 5484/01 • GENOMA

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 58 Sessão
Última sessão: 06/12/01
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PROJETO DE LEI N° 5.484-A, DE 2001 - do Poder Executivo - que "Institui Mecanismo de Financiamento para o
Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio, para o Programa de Fomento a Pesquisa em Saúde, para o
Programa de Biotecnologia e Recursos Genéticos - GENOMA, para o Programa de Ciência e Tecnologia para o
Setor Aeronáutico. e para o Programa de inovação para a competitividade, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 550-A/97 • ZONA FRANCA DE MANAUS

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSÕES)

Decurso: 4a Sessão
Última sessão: 14112/01

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, § 3°)

PROPOSTA DE MENDA ACONSTITUiÇÃO N° 550·A., DE 1997· do Sr. Antônio Feijão e outros - que "dá nova
redação ao art. 4° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, altera o prazo de vigência da Zona Franca de
Manaus e dá outras providências". (apensadas: PECs 577/98; 591198 e 606/98).

, RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO

COMISSÃO ESPECIAL
PL 4.828/98 - SEMENTES

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3a Sessão
Última sessão: 10/12/01

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.828, de 1998· do Poder Executivo· que "dispôe sobre a produção. o comércio e a
fiscalização de sementes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO

CPI- PROER

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 9h30

1. Audiência Pública
TOMADA DE DEPOIMENTO:

Exmo. Sr. PEDRO SAMPAIO MALAN, Ministro de Estado da Fazenda.

2. Requerimentos:
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REQUERIMENTO N° 60/01 - do Sr. Milton Temer e outros - que "requer a quebra do sigilo bancárío e do sigilo
fiscal do Sr. Valdir da Costa Frazão. para os fins que especifica";

REQUERIMENTO N° 61/01 - do Sr. José Pimentel e outros - que "requer a quebra do sigilo bancário e do sigilo
fiscal do Sr. Flávio de Souza Siqueira. para os fins que especifica";

REQUERIMENTO N° 62/01 - do Sr. Ivan Valente e outros - que "requer a quebra do sigilo bancário e do sigilo
fiscal do Sr. Gilberto Loscilha, para os fins que especifica";

REQUERIMENTO N° 63/01 - do Sr. José Pimentel e outros - que "requer a quebra do sigilo bancário e do sigilo
fiscal do Sr. Antônio Ademir Toledo da Silva, para os fins que especifica";

REQUERIMENTO N° 64/01 - do Sr. Alberto Goldman - que "requer cópias das comunicações de fatos
enviadas ao Sr. Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, conforme noticiado pelo
Of. DIRET-2001/3233 do Banco Central do Brasil; e

REQUERIMENTO N° 65/01 - do Sr. Ivan Valente - que "requer sejam convocados os Srs. Gustavo Loyola. ex
Presidente do Banco Central do Brasil e José Eduardo Andrade Vieira, ex-controlador do Banco Bamerindus, a
comparecer a esta Comissão, numa mesma audiência, para que em conjunto possam esclarecer contradições
nos procedimentos que antecederam a inlervenção pelo Banco Central naquela instituição financeira e sua
inclusão no PROER.

111- COMISSÕES MISTAS

IV - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

Lt~
(Encerra-se a sessão às 22 horas e .. minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

Dczcmbro de 20() I

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar f de acordo com o artigo 35,

item r, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ALESSANDRA

LUZLA GONTIJO, ponto nO 114.697, do cargo de Assessor Técnico

Adjunto Df CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exercia na Comissão Parlamentar de Inquérito 

Obras Inacabadas, da Coordenação de Comissões Temporárias, do

Departamento de Comissões, a partir de 09 de novembro do

corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 05 de dezembro

\
l;'

~

CIO NEVES
Presidente

de 2001.
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no uso das atribuições que lhe confere o

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

j unho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ALINE

FONTES DE OLIVEIRA REIS, ponto nO 114.641, do cargo de

Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exercia na Comissão Parlamentar de

Inquérito Obras Inacabadas, da Coordenação de Comissões

Temporárias, do Departamento de Comissões, a partir de 09 de

novembro do corrente ano.

cÂMARA QOS DEPUTADOS, em 05 de dezembro de 2001.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições qne lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o a rt igo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ARLETE

BERÉNIO DE MORAES, ponto na 114.636, do cargo de Assessor

Técnico Adjunto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exercia na Comissão Parlamentar de Inquérito 

Obras Inacabadas, da Coordenação de Comissões Temporárias, do

Departamento de Comissões, a partir de 09 de novembro do

corrente ano.

cÂMARA DOS DE PUTADOS, em O5 de de zembro de 2 O01 .
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o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item l, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DENIUSA

MARIA DA ROCHA, ponto nO 114.645, do cargo de Assessor Técnico

Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exercia na Comissão Parlamentar de Inquérito 

Obras Inacabadas, da Coordenação de Comissões Temporárias, do

Departamento de Comissões, a partir de 09 de novembro do

corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em OS de dezembro

~
cro NEVES

Presidente

de 2001.
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o PRESIDENTE DA
....

CAMARA DOS

DEPUTADOS I no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o art igo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, EDGAR

SILVA VIDAL, ponto n° 114.627, do cargo de Assessor Técnico

Adjun~o 8, C~E-IO, do Quadro de Pessoal da Camara dos

Deputados, que exercia na Comissão Parlamentar de Inquérito 

Obras Inacabadas, da Coordenação de Comissões Temporárias, do

Departamento de Comissões, a partir de 09 de novembro do

corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 05 de de2l.embro de 2001.
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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 n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item l, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FRANCISCO

DA SILVA ARAÚJO, ponto n° 114.624, do cargo de Assessor

Técnico Adjunto D, CNE-l4, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exercia na Comissão Parlamentar de Inquérito 

Obras Inacabadas, da Coordenação de Comissões Temporárias, do

Departamento de Comissões, a partir de 09 de novembro do

corrente ano.

C.ÂMARA DOS DEPUTADOS, em 05 de dezembro de 2001.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições qJe lhe confere o

artigo l°, item l, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de II de dezembro de 1990, JARDEL

JULIANO sIMÃo, ponto nO 1.14 _626, do cargo de Assessor Técnico

Adjunto D, CNE-1.4, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exercia na Comissão Parlamentar de Inquérito 

Obras Inacabadas, da Coordenaçdo de Comissões Temporárias, do

Departamento de Comissões, a partir de 09 de novembro do

corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 05 de dezembro

C.

CI:O
Presiden e

de 2001.
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no uso das atribuições que lhe confere o

o

DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

artigo l°, item I, alínea na", do Ato da Mesa n° 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, VERA LUCIA

SOARES DE OLIVEIRA, ponto nO 114.623, do cargo de Assessor

Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exercia na Comissão Parlamentar de Inquérito 

Obras Inacabadas, da Coordenação de Comissões Temporárias, do

Departamento de Comissões, a partir de 09 de novembro do

corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 05 de dezembro de 2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

Dezembro de 200 I

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item l, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo COlfi o arLigo

35, da Lei 8.l12, de 11 de dezembro de 1990,

cLÁUDIA ANOREA PRUNK BRAGA, ocupante de cargo da Categoria

Fun2ional de Técnico Legislativo atribuição Operador de

Chefe do Nócleo de Testes e Medidas, f C-OS, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia na Coordenaçâo de

Treinamento, do Centro de For'mação, Treinamento e

Aperfeiçoamento dos Servidores da Cámara dos Deputados, a

partir de l° de dezembr.o do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 05 de dezeJnbro de 2001.

J~~
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que ll~e confp.re o

artigo 10, item l, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE d.i,spensar, de acordo com o artigo

35, item l, da Lei nO 8.1.12, de 11 de deZ8mbro de 1990,

RICARDO PEREIRA DIAS, ocupante de carqo da Categoria Funcional

de ':'écnicc Leg.i.slôtivo - atribuição Operador de Audiovisual,

~2drA0 3J, pOOLü n~ 5.265, da funçao comissionada de Chefe do

Núcleo de Desenvolviment.o de Ati.vidades Legislativas, rc-os,
do Quadro de I."As::.<oa1 da Câmar.a dos DeputadOS, que exer.cia na

Coordenação de Treinamento, do Centro de Formação, Treinamento

e Aperfeiçoamento dos Servidores da Câmara dos Servidores, a

partir de l° de dezembro ào corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em o5 de de zembro

h~§rCIO NEVE
I Presidente

de 2001..
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
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DEPUTADOS, no uso das at r:.buiç(jes qlJe FI'." c:)I\fG;::e ü

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junt:o de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei n° 8.]12, de 11 de dezemoro de 1990,

TARCÍSIO MANOEL DA ROCHA, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo atribuiçao Assistente

['",crao 3u, ponto n° 5.417, da

comissionada de Assistente Técnic:o, fC-OG, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no Centro de

formaçelo, Treinamento

Câmara dos Deputados,

ano.

e Aperfeiçoamento dos Servicores da

a partir de 1° de dezembro do corrente

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 05 de dezembro de 2001.

A~~CIO NEVES
President

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução nO 21, de 04 de novembro de 1992,

RICARDO PEREIRA DIAS, ocupante de cargo da Categoria Funcional

de Técnico Legislativo - atribuição Operador de Audiovisual,

t'2.c.rjo 30, ponto flo 5 7.65,- p«ra P')(<:'t"<:<::'r, a partir de 1° de

dezembro do corrente ano, na Coordenação de Treinamento, do

Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento dos

Servidores da C~mara dos Deputados, a função comissionada de

Chefe do Núcleo de Testes e Medidas, f C-OS, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa na

69, de 10 de julho de 1997.

CÂMARA. DOS DEPUTADOS, em 05 de 2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

Dezembro de 200 I

DEPUTADOS, no uso das at c-ibeiçõeti que lhe confere o

artigo la, item I, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução n° 21, de 04 de novembro de 1992,

TARCISIO MANOEL DA ROCHA, ocupante de cargo da Categoria

Funcior.al de Técnico Legislativo atribuição Assistente

Administrativo, Padrão 30, ponto na 5.417, para exercer, a

partir de 10 de dezembro do corrente ano, na Coordenação de

Treinamento, do Centro de Formação, Treinamento e

Aperfeiçoamento dos Servidores da C~mara dos Deputados, a

função comissionada de Chefe do Núcleo de Desenvolvimento de

Atividades Legislativas, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa na 69, de 10 de julho

de 1997.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em OS depezembro de 2001.

k:~~lO NEVES
Presidente

que lhe confere o

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA

r:o uso das atribuições

.....
CAMARA DOS

ar.l..iqo \ o. ~tem r, alineã "21", do Ato da MeSa n" L05, de ·:i.ü de

junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei na 8.l12, de 11 de dezembro

de 1990,

RESOLVE designar ROSEMARY DE OLIVEIRA,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técn:'co

Legislativo - atr.ibuição Assistente Administrativo, Padrão 30,

ponto nO L355, 2" subs<:ituta da DLr.etora, FC-O/,

Coordenaçáo de Seyuridade Parlamentar, do Departamen:o de

Pessoal, co Quad=o de Pessoal da C~ma=a dos Deputados, e~ seus

impedimentos eventuai.s, a partir de 23 de novembro do corrente

ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 05 de dezemb~o de 2001.

)(),.,~CIO NEVE
_ Presiden
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.931, DE 2001
(Do Sr. Feu Rosa)

Solicita informações ao Secretário
Especial de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República sobre o Pro
grama Habitar Brasil/SID.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Consti
tuição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2° e
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a
Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. se
cretário Especial de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República o seguinte pedido de
informações:

No dia 13 de setembro de 1999, a Secreta
ria Especial de Desenvolvimento Urbano da Pre
sidência da República (SEDU/PR) assinou con
trato com o Banco Interamericano de Desenvolvi
mento (BID), com vista à implementação do pro
grama Habitar Brasil. O BID comprometeu-se a li
berar US$250 milhões, em quatro anos, desde
que a União garantisse uma contrapartida de
US$167 milhões.

Segundo matéria veiculada no jornal Correio
Brasiliense em 1-4-2000, o Brasil passou a pa
gar, a partir de janeiro de 2000, valor mensal de
US$156 mil, a título de taxa de permanência,
mesmo não utilizando os recursos previstos no
referido contrato.

Diante da importância do Programa Habitar
Brasil para o enfrentamento dos graves proble
mas habitacionais do País, bem como do papel
do Congresso Nacional de acompanhamento per
manente das políticas públicas, requeremos as

(1) Qual foi o montante total de re
cursos do BID já utilizados no âmbito do
Programa Habitar Brasil?

(2) Quais foram os municípios já be
neficiados com ações no âmbito do Pro
grama Habitar Brasil?

(3) Qual foi o montante de recursos
do BID investidos em cada uma das
ações referidas no item 2?

(4) Durante quanto tempo o Governo
Federal pagou a taxa de permanência em
relação ao contrato com o BID referente
ao Programa Habitar Brasil sem utilizar
os recursos do financiamento? Quanto foi
pago ao BID nessa situação?

(5) O Programa Habitar Brasil en
contra-se atualmente com problemas
operacionais que atrasam a implementa
ção das ações nele previstas? Quais são
esses problemas?

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001. 
Deputado Feu Rosa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 3.931/01

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.

Primeira-Vice-Presidência, 27 de novembro
de 2001. - Deputado Efraim Morais, Primei
ro-Vice- Presidente, Relator.

RIC 3.931/01

Defiro, Ad referendum da Mesa.

Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presidente.
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:3~3Q.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES No. de 2001

(Do Sr. Deputado Luaano Zica)

Dezembro de 200 I

Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado dus Minas e Energia
sobre o escumprimento da legislação da Previdência Complementar
(Leis 108 e 109/2001), decorridos já cinco meses de vigência, por parte
da Petrubras e da Petrus, sob vários aspectos, desde a implementação
da "gestão paritária ", até impossibilitar que mecanismos de consulta
plena, por troca de informações, entre participantes e assistidos se
realizem, assim como originando dificuldades com a implementação de
"/lOVO plano de beneficios ", sem antes cumprir, para tranquilizar os
seus associados, O disposto na Lei no que concerne a déficites atuariais
que a própria Petros reconhece como já existentes, antes até dos prazos
definidos no Art. 6' da Emenda Constitucional N° 20 (J 6/12/2000) e da
entrada em vigor da atual legislação (Leis /08 e /09/2001), ocorrida em
30/05/2001.

Senhor Presidente,

Cumpre-nos requerer a V.Exa., com base no art. 50 da Constituição Federal, par. i, e na
fonna dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados que, ouvida a Mesa,
sejam solicitadas infonnações ao Sr. Ministro das Minas e Energia, que é também Presidente do
Conselho de Administração da Petrobrás, no sentido de esclarecer esta Casa quanto à questões
de gigantesca relevância para todos os trabalhadores e aposentados/pensionistas da Petrobras no
concernente ao descumprimento da legislação da Previdência Complementar, tanto por
parte da Petrobras- como PATRICINADORA, como pela sual'undação PETROS, sob
vários aspectos da Lei, desde a anterior 6435/77, passando pela Emenda Constitucional N.O
20, até às atuais lOS e 10912001, conforme questiona-se a seglÚr.

A magnitude do que se requer impõe - antes das questões específicas - pelo menos, que
se façam os seguintes considerandos, seguidos das questões:
1. O Art.6· da Emenda Constitucional N° 20 determinou para os Fundos de Pensão

patrocinados por entes públicos que até 15/12/2000 todos os seus planos de beneficios e
serviços deveriam ser ajustados atuarialmente a seus ativos, sob pena de intervenção,
sendo seus dirigentes e de suas patrocinadoras responsáveis civil e criminalmente pelo
descumprimento dessa disposição legal.

2. Está(ava) fixada, portanto, data final para ajustes do plano a seus ativos, de forma a
estabelecer o equilíbrio, como pressuposto legal. Esta situação está sendo descumprida,
até agora, mesmo porque foi introduzido como fonnula de solução do problema
"equilJõrio" o processo de "novo plano" - de contribuição definida (CD), via
mecanismo de "migração ampla", com incentivos pecuniários, nada disto previsto em
LEI.

3. Descumpre-se, assim, prectlifo Constitucional da Emenda 20, com o agravante de
concordância da SPC, porque?

4. Tanto a Petrobras como a Petros e a Secretaria de Previdência Complementar - SPC, já
foram judicialmente notificadas pela FUP - Federação Única dos Petroleiros e, até então,
nada responderam. Porque?

5. Consta dos questionamentos, quanto às insuficiências de aporte por parte da(s)
Patrocinadora(s):
(a) a contribuição de "gerações futuras" - registro em balanço da Petros de R$

2.340.860.913,14 - que em tempo posterior (data de 05/10/01 - documento "NOTA À
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS DA PETROBRAS") a própria PETROS
registra e infonna, com novo valor - reduzido - a Geração .'utura como sendo de R$
1,5 bilhão (cópia desse documento em ANEXO);



Dezembro de 2(0) DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

(b) reservas relativas aos empregados que já estavam na empresa em 1970, o chamado
"grupo pré-70", estimadas em mais de dnco (5) bilhões de reais. conforme valores já
reportados nos Relat6rios Anuais de Atividades de 1999 e 2000, aprovados em
Assembléias Gerais de Acionistas -- realizadas sempre no mês de março de cada ano,
subsequente ao ano do Relatório; portanto, o de 2000 foi aprovado em marçol2001,
informando, na sua página 26, ser de R$ 4.524.995 bilhões (na rubrica "obrigações
de Longo Prazo"). enquanto que o Jornal da Petros - seternbro12001 informava ser dc
R$ 4.298 bilhões ( referente a julhol2001), dando uma diferença de RS 226 miJbões,
pouco provável de ocorrer em sete (7) meses (31/dez/2000 a 311julhoI2001);

(c) insuficiência de aporte das "indenizações de horas-tumo", as quais, embora
impactando o Plano, não foram honradas· com aportes pelas Patrocinadoras,
representando, hoje. confonne auditoria independente feita pelo atuârio Professor
Clóvis Luis Marcolin, um déficit de R$ 500 milhões;

(d) impacto mensurado de RS 1 bilhio de reais devido ao programa de "incentivo à
aposentadoria" -- largamente praticado a partir de 1990. o qual não existe nas
premissas de origem do plano de beneficios, gerando pagamentos prematuros de
beneficios, não programados no plano e, portanto, de responsabilidade exclusiva da(s)
Patrocinadora(s);

(c) quanto às "empresas privalizadas", antes patrocinadoras, componentes do Grupo
Petrobras, e que não aportaram recursos necessãrios à formação de reservas do Plano,
existe, além do "nilo aporte". os acréscimos dos valores de saldamento com a
capitalização mínima/tempo decorrido, previstos em Lei. sobre os débitos
anteriores, tudo ainda por ser mensurado e definido quando houver acesso pleno da
auditoria atuarial aos dados de cada caso; esta é uma parcela preocupante e
significativa; quando será dado acesso pleno a auditoria atuarial independente
indicada pelos Conselheiros Eleitos ( antes chamados de "Curadores" e hoje, na
Lei em vigor. já deveriam ser "Deliberativos")?

(f) quanto aos impactos decorrentes do "fator previdenciário" (l-ei 9876 de 26/] 1/99)
existem estimativas e pendências a saber: insuficiência de RS 450 milhões (primeira
avaliação do atuário independente Prof. Clóvis Luis Marcolin - não considerando os já
aposentados/assistidos) e de RS 500 milhões feita pela PETROS no documento de
05/10/2001, já acima citado e em ANEXO, enquanto que no Relatório Anual 2000,
aprovado na Assembléia Geral dos Acionistas de março/200l. consta. na página
26/12' parágrafo que "os efeitos... do fator previdenciário ••.• nio estão sendo
contemplados nos valores das reservas matemáticas do Plano Petrobras, em
31/dezl2000, em virtude da necessidade, imposta pelo Decreto 3.721. de nova revisão
atuarial do Plano,...".

(g) Ora, o "fator previdenciário", detcnnillado por Lei em novembro/99, chega até a data
Iitnite da Emenda 20, 15/dezembro/2000, decorrido um (1) ano, sem a avaliação de
impacto no Plano, "para ajusta-lo atuarialmente a seus ativos", confonne deterntina
o Art. 6' / Emenda 20 e, ainda, é objeto de reconhecimento em Re]atório para os
Acionistas (março/2001) informando que não estão sendo contemplados nos valores
das reservas matemáticas do Plano Petrobras " e, conforme a "NOTA À GERÊNCIA
Dto: RR DA PETROBRAS" Uâ acima citada, de OS.10.01) feita pela Petros, espera-se
que recaia sobre os participantes e assistidos o ônus de tal irresponsabilidade, se não
migrarem? t isto mesmo? - E se todos migrarem, como sugere a "NOTA", 11

avaliação atuarial de 3111212001 NÃO RJt:GISTRARÁ OS IMPACTOS? 
SOMEM, como num passe de mágica ? - Por obséquio. demonstrem com planilha
de cálculos, detalhados o que pressupõe a afirmação de todo o conteúdo da
"NOTA".

(h) Existem, também, várias outras pendências de natureza ftoanceira - atuariais, ainda
não mensuradas e já questionadas por notificação judicial. que carecem de resposta,
dentre as quais:

'. responsabilidades das patrocinadoras decorrentes de alterações da política de pessoal,
como da não manutenção do valor real do salário, mediante correção anual; .

• ineorporaçllo de vários adicionais nos salários nos últimos 36 meses que pesam e servem
de base de cálculo da suplementação, e que não estão contidos nas premissas atuariais
originais do Plano, gerando impactos;

• pendências da Resolução 33 - empregados demitidos em 1983, posteriormente
readmitidos, sendo necessãrio, ainda, mensurar os valores/correções dos penodos sem
aporte pela(s) palrocinadora(s);

• pendências decorrentes do Decreto 81.240/78 e das alterações do ESTATUTO, fazendo
necessárias as adequações atuariais para regularizar a situação dos trabalhadores que
ingressaram na Petrobras naquele penodo; .

Quinta-feira 6 62695
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• pendências da correção de beneficios em desacordo com os normativos de previdência
complementar, por descumprimento da detenninação legal decorrente da Resolução CGPC
03, que estabelece a correção mínima anual dos beneficios, o que 8 Petros não vem
cumprindo; PORQUE'!

• pendências da devolução integral da "reserva de poupança", quando do desligamento do
participante, pela utilização de índices repelidos pelo poder Judiciário, ainda por resolver;
ademais, não finalmente, de outras pendências, decorrentes da gestão
financeira/capitalização, de responsabilidade primeira da patrocinadora
instituidora, além daquela inerente às outras patrocinadoras.

ó. Cumpre salientar que NÃO nÁ PREVISÃO LEGAL DE MIGRAÇÃO e conforme o Art.14
da Lei 109/200I e seus incisos de I a IV, a nonna prevê o "benefício proporcional diferido"
por desligamento, o "resgate das contribuições pessoais" ou da reserva matemática e, mais
recentemente, a "portabilidade", tendo, no entanto, a(s) Patrocinadora(s) e a PETROS,
optado peja inovação, com a óbvia anuência da src, criando o "novo plano CD" e
simultaneamente extinguindo o atual BD, sem antes, ter cumprido preceitos legais. Daí:

7. A Lei 109/2001 determina - conforme Art.lO, § 1', inciso I, que todo participante tenha o
CERTIFICADO do seu Plano, com tudo o que lhe diz respeito. Onde estão os
CERTIFICADOS do atual PLANO BD? Ou, será que a conjunção PetroslPetrobras
entendeu que tinba que poopar recursos de emitir certificados sobre um plano que
entendiam teria que ser colocado em "fase terminal", como um doente grave? E o que
pior, sem qualquer consulta prévia, sincera, transparente, com os seus participantes e
assistidos sobre as suas dificuldades de gcstão do Fundo de Pensão, da Petrobras e do
próprio País 00 tema Previdência?

8. Já que sobrou recursos que gastaria com a emissão de mai:; de 90.000 certificado:; resolveu
gastar com a contratação de muito:; aposentados da Petrobras para fazer a propaganda do .
"novo plano", fazendo palestras por todo o Pais, e incluindo um "incentivo" de 2,5 salário 
beneficio global para cada aposentado/pensionista que viessem a migrar, cumpre-nos
perguntar:

9. Quanto foi gasto no total da contratação dos apresentadores, listando nominalmente cada
contratado, por quanto tempo, quantas apresentações e gastos adicionais de transporte,
hospedagem e alimentação de cada, e quem pagou a conta, a Petros ou as Patrocinadoras e
quanto coube a cada uma? - Esta despc;sa fez parte do orçamento aprovado para a Petrobras
para o exercício de 200 L? - Em que rubrica especílica do orçamento e em que data foi feita
a proposta?

10. Mesma qUelitão pam a verba total dos "incentivos" de 2,5 salário - beneficio para
aposentados/pensionistas, quanto (valor global estimado) foi prevista, em que rubrica
orçamentária especifica e quando/data foi feita a proposta?

11. Com reLação a "separação das massas dos participantes", tendo sido respondido aos
Curadores que "é o de segmentar o patrimõnio proporcionalmente às reservas
matemática:;", obséquio fornecer estudo de exemplo detalhado, SIMULANOO MODELO
DE CASO, com planilhas de cálculos, referenciando à:; reservas matemáticas reais hoje

consideradas no atual Plano BD de fato, sem qualquer migração, e reportadas ao orgào
fiscalizador - SPC, e por ele aceitas. Demandamos que considerem o PARECER da
Auditoria Atuarial realizada por determinação do Comitê de Controle das Estatais, item 5 da
página 37 da AÇÃO CIVIL PúBLICA que ora respondem conjuntamente a Petrobras e a
Petras.

12. Face ao que detennina a Lei 108/2001, Arts. I I e 15, da "gestão paritária", pressupõe-se que
ambas as partes tenham total acesso à todas as informações do Fundo de Pensão. Daí, para
que possa haver consulta plena à todos os participantL'"S sobre proposta de nova base
elitatutária que venha a sustentar esta nova ordem legal, é necessário que a organização
maior dos trabalhadores disponha de toda a relação de participantes e assistidos e de seus
endereços, para que possam ser comunicados das propostas. Portanto, tal arquivo, de
preferencia em registro digital, deve ser disponibilizado à FUP. Cumpre lembrar que a
AMBEP, associação de amplo conhecimento do sistema PetrobraslPetros já é sabido dispor
de tal arquivo. A obrigatoriedade democrática neste novo marco legal/paritário impõe que
tal medida seja atendida, de imediato. Até porque a Lei está em vigor e carece de ser
cumprida.

Sala das Sessões, 13 de novembro de ZOOI

~~--r-__
-LuCíAN~

Deputado Federal - PT/SP
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NOTA À GERt:NCIA DE RECURSOS HUMANOS DA PETROBRAS

PLANO PETROS

A próxima avaliação atuarial da plano Petros, cujos resultados serão objeto dos
registros contábeis de 31.12.2001, já estará incorporando os efeitos do fec.'1amento
desse plano.

Dessa forma, não havendo migraç30 dos participantes para o plano Petrobras Vida,
a avaliação atuarial de 31'.12.2001 registrará os seguintes impactos:

Geração futura: 'r-_ _
Fator Previdenciário: 'I~~J6:- S!FC .,.;..,c;~ ~
Tãbua de mortalidade:'-;::;~~--"I'T'""'W-"-- ,Â('~~

TOTAL

Considerando que, na última avaliação atuarial do plano. o valor atual das
contribuições de patrocinadoras e de participantes atIvos da geraçào atual
correspondia a 2,280 bilhões, e que Q valor atual das contribuições dos participantes
assistidos correspondia a 800 milhões. totallzando BS 3.03Q bilhões. a cobertura
desse impacto inicial exigiria a elevação das contribuições em cerca de 75% .

Também não foi considerada nesses cãlculos a possibilidade de ocorrência de
resultado negativo no encerramento deste e;(ercicio, c que poderiJ ocoríer com
grande probabilidade, em decorrência principalmente domvlslonanie'iitõ aõfm-o-s':"""lo-
de Renda relativo ao eríod e 'an/96 a de . Segunôo as prevlsoes atuais, aSSEil
eficit odera alcançar o montante de 700 milhões, o gue, conjugado com os efeitos

anteriores, lavaria a um aumento de contribuições de 98% para retorno do plano à
situação de eguilibrio,

CUSTO DOS BENEFíCIOS DE RISCÔ DO PLANO PETROBRAS VIDA

Quando da realização da Avaliação Atuarial para instituição d pano P61trobras Vi a para
novos empregados. o custo dos t:>enefícios de risco foi avali r ue ru o de

, participantes., Como a estruturação qo plano presstlpfe que os beneficios de risco serão
~bertos por &;>ntõbulêões d~s patrOCinadoras. o cus o dessas benefícios foi definido em
I relação ágyelas contribuições. correspondendo, na época, a 32% da contribuição nonnal a

cargo das patrocinadoras.

Quando de reavaliação do novo plano para contemplar também a migração dos participantes
do plano atual. houve interesse na manuten o daquele nível de contribUI ao calculado
inicialmente. Esse procedimento teve como objetivo· - as' dos
às contas patronais/ já que o custo dos benefícios de risco avaliado para todo o grupo de. _...--
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articioantes ( novõs e mIgrados) se mostrava sensivelmente mais elevado. Caso nAofo~
mantido eue niv I de custeio % da contribuição patronal) , o nível de renda esperado na
.aposentadoria ficaria bastante comprometido.

Dessa forma, fai instituído um "aporte Inicial para saldamento dos benefldos de risêQ que
~ssou a integrar o "total de compromissos de migração~ sob re$p~S8bilidade das
patrocinadoras. de tal maneira que as benefícios de risco pudessem ser maltidos nas nlvels
desejados, sem comprometimento das rendas de aposentadoria,
~ - --
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{.tI Plana d. Pena40· FundalrílaPlllrotwu ew S_guridade Saciar. PETROS
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O pIAM de tup/emenlaÇioaclab!ldopa1a Pf,TRQS PolI" oaem~l'flganosda PETROBRAS e d3malCna de
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1999' • """I. \lo $IliJo ClUoor d. corroç4g monet6no OC ballJnço apurBdll 1!I1~ 1995. .,êo reSluaefa, no
fnOrltal\tlt deRS 1.~3.977(f($1.564,41.· 1989).

R....... de retenç&o d. 1uCm'
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UoGUn.') II al8Odor O~ anua. de lftY8SItmentol eslBbeleodO no (l(Çlmlnto ae çapitll dO ....cic:1O
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MmVÚJfnominat (63 .16.&&1.885 .45.193.568.919-19991.

A PETROBRAS. a partor da 10 de OpoBto do 2000. paaaw ator ·Amencan OllPcsttary ShallSti

NOr.'.ntaó....as de a~ ordinarin ~gociada$ Jl. Bolsa de V.totes de NlJY& Yo~. iPo. c"VJStro na
·SDCUnties 11M E.ldulnge COlTllTliul()n· - SEC (EUA)

Na mesnm tlata, alJ"a'Vlés du BNOES. roi rualizada a vendól de 179.639.300 OÇ6es Ofdiltil'lOS co eml:i:s:to
da PETROBRAS. de pfD~~de da União federal, 5Uf1do 108.345.148 o~. Da""m"nt., no
mercaco r'Il'W1e·amencano

Com a mnc:IusOo aa opcraç40 do vend.EI Qe5.5B3 BÇOe5 orc1mérias. 8 Uni.Ao fec:lcrel redUZIU 8 sua
part,Qpaç3:Q.il)Q\M14I'liI para 32.53% duc::;apllallDtaI D 55.71%. do atpQ) 'ololanle.

E.ncontl'lll~ em 1lI~tS8 pela SEC o pedido de ~sU'O de um proqrama de AOR nr\lel 11 pora 8$ açóes

~(Dri::tCnCJOtSom SlJostltuiçao ao sUJa progrAma da ADFi: nlVe· loque ~O~$IOIIltAraQue es:s.as aç•.''1e~

6e,am l1tt9Ociadil& llOI Df8Uütl5 na 801sadit ValorBa de Nova ....Ofl\

...r_.,
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_._"'~ ""7'," "================:::::\'~
[ ';1'':. PEr:~LEO BRASILEIRO S.A r'i l)'"

IÍMI PIj-rROBRAS ~~
/é.N.P..J. W 33.ooo.1611OOO1-Q t

.--...-/. COI.lPANHIA ABERTA.

._ COfl~!!ado COQtrol.dQUL

2.8(15.185 2.330492

(134.9") (12938')
.......:_._...•~--~

2.1le5.01& 2.e!5.999

-kqnto~J;lo.__ . ~AiLOlL--

-ªPO _ '"'__ ._~__Uft_
3,~UlJ J 421.312 ],tia1.206 310S.464

1L~J~ll Lllll.Ullli~
.._ ~~~~

A Pe;TR06f<AS 8lJmI CoII1Pô1llhi.a qut opII'dd" fQl'mainlDgriKJa 8. lJOl'lanto. nem lOdOs os segmentos
CIo "iC9000 l)Irilm reçeltas. ooer«;l",I1~" ~1t\I ..t-tw com 'eu;lII.ijl,i. i~nd() LI IllUlOI' OürtU aa OrtlduçtJo de

pe1roleo e gs, do S09mC",llo ElIlPkMaç'o e PrOduç~o Iransl4fuda pa'i) outH,I1t alfillUHlloSi do
PETROBRAS.

Nas dt'monauaç:oes sagm~nUl~as ai opII!ra~!lda Com~.nnaa.,t40 d'saimlllitdal em IJUilllrQ ~r'allJu

n"90caos c um grupo CI! otgAQs e::t:lfll0ratllla- O segmento de eA"lOraç~ • ~u~ e.q)lDra.
Clescn'VOlV8 roterva:t e pmdLa pelmleO 11 98!l no Drasile em tren paJses80~ do mundo. O 58gmenlG

de Olbastoaneru:o contempla d.$ot~oe 181",no. lt8n,porte e comeJ'ClalI18ç.ao de petrOlll!O. deny8doa
e iitcooIfi. A área de dititnbUlÇo1n é replU3ftnlMa peta I'ETROBAAS OlsTRrSUIOORA 5A. ~ BR.

IdIolollloi'tel Plb dililrltJt.liçaa de OenVad05 DI1Icools no 8mstl. O segmento pelTOqillmleO OOrT1~

dNMi8& Plrtlcipaç6e. 11m 8mPl'.&a1 PlilUOCl"ImlCõJl5 00 Braslf B ~5 plOn(3S de tenUlztntBs de
propn.uada Qi~nh~. Nu~ Qt~ 'CO'OOQ\i'wQ'l ~o~M nen, 0:.0 "l"l'\~
aos del'naSlegmon101i. noutl:lam..ala~ViIU;:u"'dcli li gesUiu rlrlOUlcelfi) t:OfJ)QfidtlVíllda ComponrltB

Na VlulIl'ddo lindo em 31 .. dWW"HbCQ dei 2Qoo. Ig_.,rn vftiItwtr;Ia5 Ul)lIIflIl,X)CS ao "hlKJgo' pans 13.85%
(12.07%- 1999)00 vulum.lotillcomercIIUado. Em 31 a.t'o.l~nblOd .. 2000. as pgtiy3es em <l1bOno de

morcado futl.Jro. COfI1)&l"aa", com o valor de merc..do. ......rttariatrl um rDlultado ncgallvO CO
AJ)l'OI(im.damenleRS\l.60S.ca'QfDst81'nliqull!acWlsneqWIII~io.

SaJOCl.m l·del.,.ItO.....•. ~ .
Contrtbuiç6es de Cof1lpenht(l .
ProvlskJnornenlo lbs gtItIIDS nD 1101'10 •.•

SIIdoem J1 deClltlemblO ...••_.•..•••........••

A. illualluçâg da p,OYl5ap 1(Jlall~o aos empregadol 'liIlO', "'crente <tu uer,ICIO de 2000. lotUI1W
RiS 16&266 no Contoht:loldQ o fUi 144431 na ContrUadao e lia. DDSOI"VI(ja no CUSl8io das erMaados
oocracionalsdB C~nhl8lR$1(M1.014ng COllb"IUiado. RS 91.BQ8na Contrdudclro)o dl,.elamonte no
r.sultadO fRIO 1 4~2 no C'Jn~~idadn 11 RI 46 t.3"J. ". Contral.a0l'8) A ~laçlo da pro'Ji~aor....bva
aOI empreijado'lr\8li\l105, q~~ lUtulW1U R5 J21li,M2 n(l Gan80Akladc e RS 310.61 na Conll'"OlaaOra no
f1l1Sft:l~. C8d regl\U.' em outra~ a.lpeli~ opetaCl()Il4i8 "QuidA.

Em 3' do dezemDro àe 20(}l>. o uldo aa provlsllO dos g..tos com Pl..no ele Saudlll pós..mpregá
pa(J .mpreC}óldol .!ivo •. ugosell~iJQ' o dcl)on<funles. eclcuJeds por el~no indll!penchnle.
mron~.v. a R:S 2.86.5.019 no Con,fObc1ado (1i8" RS 2.505. • 65) e RS 2.e55.999 n8 COnlmtadol'l
(1999· RS 2.130.492)contorme aemaf!.t.'ndo a 1e9'ill'

(I) MovlmtmUçlo de. v,lor•• proW.16ntdol

Tatnlao PDSSIWl atunr1al ...

PI!fÔfIS naoreeonhlclOClls "

V.lor'a pmvislOt1aao' ......

(HI Compcr'i,io dos ••to.... provl.liranadoa

'7 • SEOMEN'TAÇA,o De NEGóCIOS

A CUl""anraa Q1nbnuarS OI 'OQ115l.rur no grUJ)lJ l1e 6rg~ cOIJXJI'ati'INJu lItgUns i!lNDS. recedlUl e ouoesos
njo ...~.a~d.1i IIObtQSpOnaab.l:dalJelttls ílleiaii I:fe nc:vG::i05

AI aliYiIJade. dllll&uDloidialioJl GASPETRO. BRASPETRO li PETROQUISA tlllitêD lIiGntID InlDBf'Rl1OS nal
Orna. de Gu 4 El1OflPa. lntamacionill e ~lecimento ....$J)tIClldmOnlu. A TRANSPETRO aIUOI.d

\'tnCUl3eUl ao ÂOnltclmenlo no fI1In~ DO' 0I8OC1/.l101•• ao G•• " I::n8fgl18 no uans.porte por
guOduto!. e4 6R funoonltt m.lllnteO!'801a dft~ali PEl RoeRAS.

1&· OPERAÇÕES COIlIINSTRUMENTOS FINANCEIROS

la. NNO' dt P8tr'O'Io ••ttv.:le.
A poliüea ce alUBçào (Ia PETROBRAS nOIl mercedos MuroS otJtetlv. flUir preços eI'Ou mat"gIIn, de

operaÇÕe, corMf'ClalJ mt 4rb de pltI'6JeO e seus dttlvados que. no~. conCluzam • 'educa0 d.
nrw:D!a. bSh ~eraç6M tl.!.!Ac) U".mpr8 B~" ~ reoIU:lK\U f'Ia meu:8Co 1\se.o. ou '8)11. sao
operuçOea da ~tlod9C~ {nlo a5~liill~õ1$J. nas quui:a lodO ra:suilado pOllibvo cu neg.tlVO •
c.onl1abal.ançado por feSl.IltadD u~tu no mercada lisico.

549,1604

3.884.929e21=

IS2.7:W

/

.,..(~ tnwteI ao cco~njo 00 OIlJPo f'róo-1Ú. I;lfQl1lQ\'1ÔiI iflullIlmenTQ pOf' .tuàno l(1tJOCloraóenllll.
r43.libI em lm1 aaésdtrl) de despesa 110 CotIVOJadora no moruanlft dc R$ 323. 65ta. ft e,to Cl8sa~

em DUlJ"oiJli dIIliped' ulJorocaanalsllquklas

P.arte desses enc.argo'l. no 'o'1Il1l)f ". RS 1.825.000, foi liQUida0'" êmloç4JõlllJõllnai'H[d d..."'l,Iuirat& loun<,l. a~

pagotnCnlo em ltSE)OCte de R$ ..00.000.•m 'JO dediertmcro de 1999; b) tran3lerénCla de Idolos "ublll;01o
fEU!TS o SIBItS). em •• de tevCfolro de 2000. no monra"rc de RI 405.430: o. cj InS1J\JmenlO de
P,a,c::etamef*) de Olvida no v:D0I' do RS 820.530. OtTI~ mn &O pal'CU13!l meI'l881t. cem li

poSSlblhc18C1e delKlLâdeçào Antee:JPedI.

AdióOOolmMte. P'JIIG cebnros ncnefCctQl pos\erilxoe • eM"mOtO OI! MO ~.". gJUgO.• PETROBRAS
a'sumUuma~lUJ'taJOI' da RS4f34.6C7. quo dDworé ~arpG98ll'1m 6Op.a.rcetas menl~. abJBlI1'Mas
pelo tNPC I'DIIS ....Q$ do 6'% ...a ..

Em~' de CezurnbtO cje 2000. Q.,uIdo dcrflno:Jabig.DçOes lliolA Bssm c:cmpoSIO·
--f~8R'e LgnflOpl'IlZI)

'--~"~<
888.834 ~)

{lI E.sf8 aatlo li I'IbJ8laado com beee rt4I v.,..ç.to do INPC m.i~ e% t. li çalJa 3no.• f'l\'Íl1ui.lo
,tuanalrr.eme.

Como 901001&9 pa,tI pagam<'lnll) dos Clladoe mstrumellt09 <l. plltCOllllf'Olltf\tO cje O'lvlIU com .. PC rReS, j

PETROSRASdeo amcauçâo6 608.196 mD~n pl'aftlrenaaca aa PETROOulSA.Mndo •.31tl~/6mll
arwQe6 ruh;tr"ntol> ao ~.l1lDnlO .ulIDClpedo (lOS oncntgDs o 2.287,620 mil açGes referentes 80S
b8ne1lOot POtIenorn a 2tl2Q

eonv6rllo (1 ).....•_ •. _ _•.._ " _ ..
ltIsbumento 011 pafC8/.am8nto de dJvÜil
üWOtdM~ , .... vijriaçJiudo tNPC•.....•..._
Q.lrumonkl 011 QifÇllemunlO du dM:1a .
bIInelICIOIl J)OIiIOIIOl'alli 8 2020

Em 31 de dezemClfO de 2000. o total da. COtltnbuiçOn pagõl$. ,ofef801e li mdfN~ p.ar1iCl~ntOHativos,
IlUngIU o rn.onmNBde RS. 21(\ 459CRS 194 A7~ em '99~, 00 (;onosohl1ado o d~ ItS '95.31\ IRS 160.425
11m 111t99) n'il CantlO*blt o fOlltfl4AJlalia 00 CUSIBID dBD 81lWtaaellr'\Ousll'lllS. t.ometeJaiS. de pelqulNl.
pro~.pem,,~.DUtJihI.

Ar~ gtobaJ di' antrlbUJçóu norma.. "'nl... ~ruc'""L1or"lIi_ pa'll'i~bllt~. de Plar10 PEn:tOBRAS
conBdetanclo.openes~l4SfellQDtW1tJ'tlIPETROtU(AS .1U.1 "uD,ld~na!,noexerciao áe2000.loi
Ou 0.97 (0.91 em 19991.

A CrJmpanh~ B dOmilil PSltucinadOfil5. de accnJo com O RcgUI8I!l:8NO dO PlaltD de Benctldos áa
PI::IROS •• ~gtMaç&ovprte. Qbng.m~a QfoPQ'Oonaf. 6U ~iirio. rCQl1im flnanc.e.-oat lId1aonuS
caso se 'Ve1lflqll& .-.suftcienda acentuada <IiI raletVill l8cnicas do PIaIlO PETROBRAS. AI4 iiI preMOle
dida. li CompantlJa n60tDJ ~crtad.l'l e eferLJar qualquer comrpIemtnl81;ào pata as ffte"".lSl6crUtaI.

ElO 16 da outLOo d~ 2000. iI PETROS firmou um ~nv~nlOde 0deSA0 com a subsidUtrl8 Pt:.,.ROBRAS

TRANSPORTE SA • lRANSPETRO, in'Cduindo para ,,,u~ .mpregauo~ Ilm ~lo110 de J.lnt~idê-nct.1 AI InlDn'n4lÇ(l.' çgnl&bl:1S COI" segmento de negOCIO' lOtam e&iIIt!C)I"8da1 Cl.M1I b.e n. prurl"llU3 da
pllVlIdõI dQ con1l1buiçGo definida, denomlOaOo P1ano I RANSPETKU. qu. llICebe. m"nl~mante. conlrnlab/tllJBd.e. oot-ll'o'ando MflouW aos segmentos a. n'90~c, somento 010 Ite"••obre u. qua., __
::'~=:~n::~.32%CD .....ho de seUlno, 008 partICipante., que ., Iglu.' .0 valor da$ 9egmltt'lUlS tem;Dm elet1Yo controle

Oul/s.....mos.•oauo. OS pnntlg.,~ a1U!!Ions utIlUal:lo. na legm..n~Ç40dO' negÓCIOS'
As ~stl"Çóel COf\UIOelS da PEffiOS~ ttllllllmll"litJ"", ~kUIIIIU:imosalldi1DlUlJ. independemos dA
COf\lrosClora "aVSIl8ç;8o 00 plane a. CUsteIO 08 fJ!:TF«>S e procilUida por atuar", .OCWCHJl"ldtltIW. Btn (Dl Reatl1B opetaoonallkfl,Jld8: tolam Wn:!lldf!'aUi1, a, "cuaa relAUVat as '<I'OnCIaf reoilllliWiI, "dlllnl8li
IltljJime du C3(tlGl!l7PÇ:)D, $doIaQo em e8ro:w filCt'l't A UltI1'll I'VIJIaç,do .ruan.' ro. ".lUlda em Mlembro 1'I1Illemos. acrasadm, dM tlltummeNOS omre ~ se9'T'enros De negoc..os. tendo como '.teutnCl" U.
d. 2000 pwços mamos de Ilan5rCrt:ncta danmdos entre tiS àreD5

It
0' "'tltm gm'W!'C'n'••~ 'l1troduÇlO OCt talo' p....yQencilaIK.l prcrn.ID na lui,..- 9.070. de 26 dO nQVCmbro~~1 No ILlclO ooeraoonal est!.lo com::]Ul..:)Q05 3. r&COItO upe'<I0Qn"llJ~. O, CUS1~ dOS prol3ulOS ........ÇO.
da 1999. lt do numBntD do ldadl'l mr,..lrnaf*"~ p~,!~~_de Denelf\:lo d.hOldo. n~.'J yend,(loti.QUeüou!JlJI'lIúutlpa6egmltt1lUlJoncg:OooCOns.oeronClOogreçolrlrlJmtldctranstl!r8naaeo.
~ pelLJ DllfGreto n' J.nl. a:; 8 de JUnclI"O dtt 2001. ~oOS~I=aaosnoo vatores lIIlA!9' doma•• CUltO' O~lEI01la1$de caoJu M91"nentu. bem como a::r. GnJ;lesas DPBfac:DnaIS. "05 qllnls sAo
dn fe temttk8s da P,.no PEr ., em J1 a; (Iij!mbrO d,~ 81'1'1 Ylr1I.lJv da - c:.onsdefaclasncleaonas.hJGyamen18lncorTld8lttmealJ8I5egrnonkl.
O8(::IIJUtj,i~. inp«;~ . \. do no'o'n tO\Il!lAn mUdAM dO p""o. ocatlao em que tooos Os lei At'\I(lI. conl.ml)lilmua arwo.l(JllfI~flCiKlolia c.ada sugmenlg
'eno~Hf60 i"mef1SOl'l&WI orQ çgn"mlo...:) O ru.W1talJu SRua nova pvwlaçôlo dD'itlro ser submolloo •
apró\íliÇ3êí ms Dâ'ií'õdnãdoms e riO, Dlgaoig4)lIernBmltola., oompe~Rt8$. ;;3~~::'~u~u;:~::~~j~o~~~~hOde AcimlnlSUDçao ctn PETAOBRA!;, IIp''OvnV o nove r.lOoelD de

Em '9 e 3O~"Nntp",2000 y ConMU1o duCwDtJOre:dD PETAOS ao CO~M10aa AdmInCSlreQOo o. Es.sernodlJioOOntcmplOUUrnDmalarwwogroç4odtlS,edS .[IflS. ncfUVoIftOeUlSUbSldlo8'lPs. ea.lirn....ç;iQ
U'PETROBRAS. resoec;t....-men... apt'Qv.al~m 11a~ ali Uni~ mlStu do prewdtia:ilt. dosbnada aos da Olll/103da.s. supcrpo!ll.ll. '

q:;:lJ::==::':c::~n;=·;r:==' =':í~:n:=e:~e~: Â83ttTl.eeomparlhieoan. eC~fI'com·"·9ulnllt'.ff!'sc:.n~oc,o
i. "dependendo (lI condUiló das an1lrMS OO~ retI.lSOI' 1IUe prodUlKlQ& "ela 1/~6nc1ól do Oecnllo rf • Ea:piOtaÇaO e Pfoouçao.

".. 11 an~rndt!2001. • A~st'Clme,..tolhllhrlO.log'lbca.p*troQu""Q,fIIatlr..linç.COf'tlBf..:&aliuçAo)
(bl-PIIRO chl Sou. ~ Aa.-.:i~IDUUIUCUaclpllnal de 5alide (.MS) • OI"lflbu~tJ

A JoIeTRoeRAS ....ua••ulhllM:Mria~mantém UlfI ptano (JO BSSl5lenaA m18olC8 ("MS). c:om benefICIOS • G"'&Efletgl3.
etefinidns, que o:;.cr.., todoo OI 8t\1P(Ogl!dOS (ltI ...OS CJ Ine\lv01ll1 resp.etIVQu ~.pWldonte:i, O planu"
aómtnlstradopoto prtlpria CampanhW e os emprogacso.sawn,Jbuem com urna pattete fixa Plre tObertiJril
dlt 9"'''(1' ntcQ. com uma ~ela doa ".swa incon'l.lw lefervrnu.M àti dcmDltõ QJOCl'tlJl'aS. ele aCOldo
am ratJelos de partiClpaç.Ac baeeda em dr:tem'lWl8(JOS "",r8me1ros. lnoulndo ni...i$ .al..rlai5.

O~ cb CÀilnp;ri'ja rccaci:nado aos bIndkbs tJuos 00YId0s 000 pattldtw11e1i do DI.no ti

~~!mer'âtgor~ft'Jd~.ccmblsenomo:WOdaUnidauud<lCr~IO~8. EtM
mtIDm wn:si:IMa QJQD pstxn de 98Mçu amo tato genldor de l.m8lOCaóe 1QaOn81 ae ...-Icio. quu &ao
8CU~ p111i10 cOn1putr;J da~ mal, Adiciun;;,ho*'. aI10 l.'IililmiiJsOl.OD:S premis:w~•. \1111
oomn e!lIl'NIUlIa cIl!II e\iCluçêa cios CI.J5tQ5 axn 1UI1l4!naII lTMtdlca. l'\lpClt8sIII bioInéIr'1cali 8 ewrúnicas 1'1.

lambôm. daIbs twtóricDIde g;:IIlIDs~ o do CDntnbuiçi'lo dosempmgar1os O rnamatllaao~

aptndo e8IlIstaOo 110 vefr:l'~OOM baeem iax.l3 de d8$conto de 1 t.'" BD iI'lO.

Enaa motodclCUQ Jlcrmílu ACompanhia 'eoont1ecer o 8lrl'len10 1"10 velorpte3err18l!a Otll'lIgaÇao r1I:IUkanill
do HnI"O prutaao ~)Q emptegloo nl> lturcJdo clt cun1PetOntt3. UI.l ~p. os amuxs :s~o 'ea»"lhectao,
dlllll:fUfl, D perlQdo(.oomUlifodOaempI'~.

O Planu ue aewllnaa~ lido Cltâ CObcttD par alNcs garantidOres. O pagamenlO dO" benefiCiOS liÍ

• rtl.U.cIo pela Compannr. e:am baM nos~ inçOfridul 5luh~.putticipanle:l.

00 gannos o peroal81U8ttais decorrences dlls C1lr~Senfteo õIII p...mi"'l' ilU.nall. o ef.ulJ4tRlonte
Ocomdo do. IlMpUII;iti...;smente. Il'lOIuilJos 011 ew:Il.I'~ niJ tllUerf\'1in8çêo <:0 JICI$$Wo alu.,i,alljqul:JQ.
E.SS811~ • porelas são IIrnorut:.ooS tia tortlJO rJo periO\Jo mildio da serviço remone:sc::cn&o do3
anlpregadtN ativos.

~
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Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 27 de novembro de
2001. - Deputado Efraim Morais Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 5-12-01 Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.933, DE 2001

(Do Sr. Luciano Zica)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Cultura sobre os projetos
culturais e artísticos aprovados pela Co
missão Nacional de Incentivo à Cultura 
CNIC, no período de 1999 a 2001, oriun
dos da cidade de CampinaslSP.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da
Cultura, Francisco Weffort, o seguinte pedido de infor
mações:

A Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei n°
8.313/91), mais conhecida como "Lei Rouanet", criou
o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC),
constante de importantes mecanismos de fomento às
múltiplas atividades artístico-culturais, a saber:

Fundo Nacional de Cultura (FNC), Fundos de
Investimento Cultural e Artístico (FICART) e Incentivo
a projetos culturais (MECENATO).

Temos conhecimento de que, no contexto dessa
legislação, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultu
ra (CNIC), órgão integrante da estrutura básica do Mi
nistério da Cultura, tem por finalidade analisar e opi
nar sobre a concessão de benefícios fiscais a proje
tos culturais e artísticos e o seu respectivo enquadra
mento no Programa Nacional de Apoio à Cultura
(PRONAC).

Neste sentido, gostaríamos de solicitar as se
guintes informações:

1) Que projetos culturais e artísticos,
oriundos da cidade de Campinas-SP, foram
aprovados no período de 1999 a 2001, pela
Comissão Nacional de Incentivo à Cultura
(CNIC), desse Ministério e estão aptos a re-

ceber os benefícios fiscais previstos pela re
ferida lei?

2) Quais áreas e segmentos artísticos,
definidos pelo art. 25 da Lei n° 8.313/91, são
contemplados nos projetos culturais aprova
dos pela CNIC no período supracitado?

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001,
Luciano Zica - Deputado Federal.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 27 de novembro de
2001. - Deputado Efraim Morais Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.

Em 5-12-01 Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.934, de 2001

(Do Sr. Bispo Wanderval)

Solicita do Senhor Ministro de Esta
do de Minas e Energia informações acer
ca do acidente ocorrido na Fábrica de
Elementos Combustíveis, situada no Mu
nicípio de Resende, no Estado do Rio de
Janeiro.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116, do Regi
mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja enca
minhado ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Ener
gia, José Jorge de Vasconcelos Lima, o seguinte pe
dido de informações:

Esclarecimentos sobre o acidente recentemen
te ocorrido na Fábrica de Elementos Combustíveis
(FEC), localizada no Município de Resende, no Esta
do do Rio de Janeiro, contendo obrigatoriamente in
formações detalhadas sobre os seguintes tópicos:

a) quantos acidentes ocorreram na citada fábri
ca, desde a data de sua inauguração até o presente?

b) existe algum plano de evacuação para a área
onde se situa a fábrica, em caso de acidentes com
materiais radioativos? Em caso positivo, anexar cópia
do referido plano;

c) são feitas fiscalizações constantes e sem pré
vio aviso nas instalações da fábrica?

d) quais são as autoridades responsáveis pela
fiscalização das instalações da fábrica?
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e) são feitos relatórios sobre as fiscalizações
mencionadas no item anterior? Em caso positivo, qual
o destino desses documentos e qual o grau de divul
gação das informações neles contidas?

f) há alguma área de segurança obrigatoria
mente demarcada entre as instalações da fábrica e
as áreas a ela circunvizinhas no Município, de modo a
preservar a segurança da população, em caso de
ocorrência de acidentes? Em caso positivo, quais as
dimensões dessa área de segurança?

g) há algum canal de comunicação entre a fábri
ca e a população do Município? Em caso positivo,
porque esse canal não foi utilizado para alertar a po
pulação local sobre o acidente ocorrido?

Justificação

U~imamente,temos tomado conhecimento - sem
pre através da imprensa - de graves acontecimentos en
volvendo a segurança de instalações de empreendimen
tos ligados à indústria nuclear em nosso país.

De todas as Informações recebidas, inicialmente
sobre o vazamento de material radioativo na usina nucle
ar Angra I; depois, sobre o despejo de licor uranífero no
interior da Bahia e, mais recentemente, o escape de he
xafluoreto de urânio em forma gasosa, na Fábrica de
Elementos Combustíveis, no Município de Resende, no
Estado do Rio de Janeiro temos a destacar uma caracte
rística comum: em todos esses graves acontecimentos,
nunca foi fe~o o devido comunicado, de parte dos res
ponsáveis pela administração dessas unidades, à popu
lação vizinha dos empreendimentos, que poderia ter sido
vítima de gravíssimos problemas de saúde, em virtude
de sua possível exposição a materiais a~amente radioati
vos - isso sem se levar em conta os sérios e duradouros
danos ambientais que poderiam ter ocorrido em todos
esses casos.

Tudo isso vem demonstrar, com meridiana clareza,
o descaso das chamadas "autoridades competentes"
para com a segurança e o bem-estar de nossa popula
ção, além da verdadeiramente criminosa indiferença com
que se encaram acidentes que podem produzir danos ir
reparáveis ao meio ambiente de nosso país e à saúde e
segurança de nossa população.

Não podemos deixar de nos preocupar com o en
fastiado descaso, realmente escandaloso e criminoso,
com que se vem tratando uma s~uação de tal gravidade
e nos propomos, não somente em nome de nossos elei
tores, mas de toda a população brasileira, a defen
der-lhes o dire~o a uma vida com um mínimo de qualida
de.

É, portanto, através de iniciativas como a do pre
sente requerimento de informações que buscaremos,

em nome de toda a população brasileira, as explicações
e as providências necessárias para devolver-lhe o senti
mento de honradez e cidadania, e de garantir-lhes, por
parte das autoridades constituídas, o devido respeito, a
necessária segurança e bem-estar e a correta preserva
ção de uma boa qualidade do ambiente em que vivem.

Sala das Sessões, de de 2001, Deputado Bispo
Wanderval

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Constitui
ção Federal e com os arts. 115 e 116do Regimento Inter
no da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 27 novembro de 2001,
Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente Re
lator

Defiro, Ad referendum da Mesa.

Em 5-12-01 - Aécio Neves,Presidente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.935, DE 2001.
(Sr. João Grandão)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Agricultura e do Abastecimento infor
mações sobre a comercialização da
substância Somatotropina Bovina· Re
combinante - BST.

Excelentíssimo Senhor,

Deputado Aécio Neves

Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa., com base no art. 50, § 2°, da
Constituição Federal e na forma dos arts. 115, inciso I e
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
que, ouvida a Mesa, sejam solic~adas ao Sr. Ministro da
Agricu~ura e do Abastecimento informações sobre a
substância Somatotropina Bovina Recombinante - BST.

Tendo em vista que a substância Somatotropina
Bovina Recombinante - BST é comercializada no Brasil,
mas tem a sua comercialização e uso proibidos em ou
tros países, como os da União Européia e Canadá, vi
mos requerer as seguintes informações:

1. - Quantas e quais as marcas dos pro
dutos à base de Somatotropina Bovina Re
combinante - BST são comercializadas no
Brasil;

2. - Que tipo de controle o Ministério da
Agricu~ura desenvolve na venda e aplicação
de BST nos rebanhos brasileiros;
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3. - Qual a estimativa ou número exa
to de vacas leiteiras brasileiras que recebe
ram aplicação de BST nos anos de 1998,
1999 e 2000;

4. - Quantas propriedades, por unida
de federada, utilizaram BST em suas vacas
nos anos citados na pergunta anterior;

S. - Por quê não é exigida a informa
ção sobre o uso de BST na rotulagem dos
leites obtidos de vacas tratadas pela subs
tância;

6. - Qual a situação da BST junto ao
Códex Alimentarius? Há limites máximos de
resíduos definidos;

7. - Qual a portaria, resolução, lei ou
outro instrumento legal de autorização de
uso da BST no Brasil? Pode nos ser envia
das cópias da mesmas;

8. - Existe algum pedido de alguma or
ganização não govemamental ou instituição
pública para a reavaliação da segurança para
a saúde ou mesmo a proibição do produto?

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001. 
João Grandão, Deputado Federal- PT/MS.

Voto

Estando de acordo com o art. SO § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 27 de novembro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 5-12-01 - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N" 3.936, DE 2001

(do Deputado Rubens Bueno)

Requer o envio da Solicitação de
Informações ao Ministro de Estado da
Fazenda, referente à certidão do proces
so administrativo que resultou no Con
trato UNIÃO e FEBRABAN, tendo como
interveniente operacional a SERASA.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., com base no art. SO, § 2° da

Constituição Federal, e no art. 11S, caput, do Regimento
da Câmara dos Deputados, que seja encaminhada ao
Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Pedro Malan a solici
tação de informações em anexo referente à certidão de
inteiro teor do processo administrativo que resultou no

Contrato entre UNIÃO e FEBRABAN, tendo como inter
veniente operacional a SERASA, desde a solicitação ini
ciai até a publicação no diário oficial da UNIÃO.

Sala das sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Rubens Bueno, Líder do PPS.

Sr. Pedro Malan, Ministro da Fazenda
Visando contextualizar este pedido, encaminho a

Vossa Excelência, os instrumentos de Convênio e resu
mo, (doc. 1).

Como pode constatar Vossa Excelência, os instru
mentos contratuais estão eivados de vícios insanáveis,
dentre os quais evidenciam-se:

a) O título Convênio é ilegal, nos ex
pressos termos do parágrafo único, do arti
go 2° da Lei 8.666/93 - Lei de Licitação;

b) O enunciado diz tratar-se de Convê
nio que entre si celebram a UNIÃO, (...), no
entanto, o instrumento de Convênio é vista
do e, ao final, assinado, por cinco pessoas
físicas: duas qualificadas no primeiro pará
grafo, representam a FEBRABAN; duas
qualificadas na cláusula quarta, parágrafo
único, representam a SERASA; a quinta as
sinatura é de um sem-nome e sem-qualifica
ção. A UNIÃO não está representada;

c) O objeto do "Convênio", (cláusula
primeira), é o fornecimento de dados que,
nos termos do artigo SO, inciso XII, da Cons
tituição Federal, são sigilosos;

d) Mas, se os dados, objeto do Convê
nio, não fossem sigilosos e, portanto, fos
sem bens de comércio, estariam sujeitos a
processo de licitação (art. 37, XXI, da CF). A
licitação destina-se a garantir a observância
do princípio constitucional da isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicida
de, da probidade administrativa, da vincula
ção ao instrumento público convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são corre
latos (cf. caput do artigo 3° da Lei 8.666/93);

e) Pelo Convênio, em execução, O pri
meiro fornecimento, contendo todo o univer
so da base de CPF e de CNPJ foi efetuado
em 21-12-1988. Desde então são efetuadas
atualizações, diárias via EDI" (cf. Resumo,
item 1, § 3°);

f) A cláusula 4a do instrumento de Con
vênio estabelece que a SERASA não pode



'Art. 10 Fica instituída Comissão Parla
mentar de Inquérito destinada a investigar a di
vulgação indevida de dados relativos a pesso
as físicas, como Fernando Henrique Cardoso,
Itamar Franco, Hebe Camargo, José Genoíno,
além de outras constantes do CD anexo, dis
ponibilizados por meio do "site" www. sera
sa.com. br, realizada pela SERASA - Centrali
zação de Serviços dos Bancos SIA.

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras
atribuições decorrentes da natureza de suas
funções, a CPI referida no caput deste artigo
concentrará suas atividades na investigação
da SERASA e respectivo banco de dados,
com ênfase na sua forma de consttluição,
abrangência e profundidade; participação de
órgãos e entidades públicas; apropriação, pri
vatização, divulgação e comercialização; par
cerias e beneficiários nacionais e internaciona
is; sonegação e evasão fiscal e de divisas;
existência de controle e fiscalização pública; le
sividade ao Estado Democrático de Direito e
violação de diretlos públicos e individuais inali
enáveis e indisponíveis".

7.1. Sem a pretensão de minimizar o poder-dever
que Vossa Excelência tem no combate à sonegação e
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transferir os dados a terceiros, a título one- Vossa Excelência, por dever de ofício, certamente
roso ou gratuito, ou, de qualquer forma, di- apreciará conhecer algumas informações adicionais so-
vulgá-Ios, sob pena de extinção imediata do bre o terna SERASA, dentre elas:
Convênio; 1. Reportagem Especial da BAND, São Paulo,

g) Enquanto isto, a SERASA divulga, em apresentada, a nível nacional, ao longo de 4 dias;
seu site, reunir informações sobre 116 milhões 2. Denúncia recebida, em Audiência Pública pela
de consumidores (doc. 2) e que Em toda a CAE - Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
consulta, é efetuada a confirmação da Razão Federal, com registro na ata 56a

;

Social ou do nome correspondente ao docu- 3. Denúncia apresentada ao MPF de São Paulo,
mento consultado, por meio do cadastro pelo Advogado Edilson Galdino Vilela de Souza, acolhi-
SERASA de confirmação de documentos, da sob n°. 6.26812000;
composto pelo cadastro fornecido à SERASA 4. Requerimento de informação n° 3.309 de 2001,
pela Recetla Federal. (doc. 3); ao Ministério da Fazenda, de autoria do Deputado Fede-

h) Desta forma todo o universo da base ral João Pizzolatti, apresentado e lido em plenário no dia
de CPF e de CNPJ, cedido gratuitamente, de- 22 de maio de 2001, (doc. 10);
pois de receber marcas como identifica e con- 5. Requerimento de informação n. 3472 de 2001,
firmei transforma-se em produtos SERASA ao Ministério da Fazenda, de autoria do Dep. Federal
vendidos a suas 560.000 empresas-clientes, Walter Pinheiro, apresentado e lido em plenário no dia 27
aos preços constantes da tabela de preços e de junho de 2001, (doc. 11);
opções, (doc. 4); 6. Denúncia apresentada e acolhida pelo MPF de

i) Corno Vossa Excelência pode consta- São Paulo, de autoria da ANDIF - Associação Nacional
tar, os dados fornecidos pela SRF, (vide resu- dos Devedores de Instituições Financeiras;
mo, item 2, alínea b), são os mesmos vendi- 7. Projeto de Resolução de CPI sob n° 0135/2001,
dos nos produtos identifica - identificação de de autoria do Deputado Federal Rubens Bueno, (doc.
CPF/CNPJ, (doc. 5). (apresenta o CPF corres- 12), de onde extraio o seguinte texto:
pondente ao nome) e confirmei, (doc. 6), (CPF;
Nome completo; Data de nascimento);

j) Estes produtos, por sua vez, são a por
ta de entrada, obrigatória para a compra de
outros produtos SERASA;

k) A estratégia da SERASA, na valoriza
ção dos seus produtos e na permanente ex
pansão de sua clientela, envolve a exploração
do nome e da imagem de instituições da Re
pública Federativa do Brasil: Vice-Presidente e
Ministro de Estado. (doc. 7);

I) Para exemplificar a divulgação, exposi
ção e venda de dados sigilosos, encaminho a
página 3 Escritura Pública 043218, (doc. 8),
onde se consignam os dados do Excelentíssi
mo Presidente da República. Nesta mesma
Escritura Pública estão registrados os dados
ditos sigilosos do Excelentíssimo Govemador
do Paraná e do Ilustríssimo Apresentador 80
ris Casoy;

m) Sobre o CPF 062.446.028-20, (Identi
fica Fernando Henrique Cardoso) vejam-se os
dados da página 9 da Escrtlura Pública
043218, (doc. 9), com registro de cinco consul
tas realizadas por cinco Bancos, entre os dias
1/5 e 24-5-2000.
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evasão fiscal e de divisas e unicamente para enfatizar a
violação de direitos individuais inalienáveis e indisponíve
is, encaminho correspondência, (doc. 13), expedida por
uma das 560.000 empresas-clientes da SERASA, de
onde destaco o seguinte trecho:

Não havendo resposta dentro do prazo
estipulado, seremos obrigados a fazer a inclu
são do seu nome no cadastro de devedores
do Serviço Central de Proteção ao Crédito
(S.P.C.I SERASA), medidas que causarão en
tre outros transtomos a impossibilidade de:

Abrir contas e/ou renovar limite em bancos;
Participar de Financiamento para aquisição da

casa própria;
Fazer qualquer tipo de Crediário;
Participar de Concursos Públicos e Licitações;
Adquirir novos empregos, pois a grande maioria

das empresas consultam o S. P. C. antes de contratar
seus funcionários.

7.2. Estima-se em 40.000.000, (quarenta mi
lhões) o número de cidadãos brasileiros com o nome
negativado ou sujo e, portanto, potencialmente ex
postos a esta discriminação, vedada pelos artigos 3°,
inciso IV, e so, caput, da CF;

7.3. Nos meios de comunicação de todo o Bra
sil, colhem-se, facilmente, exemplos como estes:

7.3.1. Folha de São Paulo, de 23-9-2001,
domingo, Caderno de Emprego, folha 24: 2a

coluna, SO anúncio: "Promotor Crédito JR. 10.
Supermercado, grande rede de supermercado,
região Taboão da Serra, início imediato, se
gundo grau completo, exp. mino de um ano em
análise de crédito, informática nível usuário, si
restrições SERASA SPC, salário R$400, + VT
+ VR. Enviar currículum p/ fax: (16) 623-7640
e-mail: works@universo.com.br;eoutro.de
idêntico teor na mesma coluna, 12° anúncio,
convocando Promotora de Vendas;

7.3.2. Diário Popular, São Paulo,
16-9-2001, Caderno de Empregos, página 12:
"PROMOTORAS TABOÃO DA SERRA. Preci
sa-se para divulgação produtos em Supermer
cados. Sexo Feminino. Idade mínima 18 sem
restrição no Serasa e SPC Salário R$300 +
vale transporte. Enviar C V via fax (16)
623-7646 ou Email wor1<s@universo.com.br;

7.3.3. TV Gazeta, Canal 11, São Paulo,
está veiculando, neste mês de setembro/2001 ,
no Jornal de Consumo: liquidamix em vários
horários, infonne publicitário com teor idêntico
ao transcrito no item 7.1, atribuído à Empresa

Paulista Real Credit, com endereço na Av Pa
ulista 807, conj. 820, Fone (11) 287-2S00,
CGC 01.083.292/0001-36;

7.3.4. Neste contexto, Vossa Excelência
há de querer saber o que a SERASA divulga
sobre o produto SERASA CONCENTRE, (doc.
14): ... "Além de (...), o Concentre pode, até
mesmo, ser utilizado, como um novo recurso,
para garantir maiores precauções na sua sele
ção de pessoal. (2acoluna, 2° parágrafo).

7.4. Considere, Vossa Excelência, sobre
tudo, o potencial de lesividade à cidadania bra
sileira conferido, pela UNIAC, a uma empresa
que dispõe de todo o universo da base de
CPF e de CNPJ fornecido e atualizado diaria
mente pela SRF e que usa esses dados como
insumo essencial para a confecção e comerci
alização de 47 produtos dentre eles o PEFIN
(doc. 1S), assim descrito: O PEFIN é um siste
ma de centralização de informações de Pen
dências Financeiras, com o propósito de for
mar banco de dados com registro de débitos
em atraso, independentemente de terem sido
ou não protestados, ou sofrido quaisquer tipos
de anotações.

7.S. Considere, igualmente, Vossa
Excelência, que a porta de acesso a todos
os produtos SERASA, como explicitado no
texto da alínea i), supra, é todo o universo
da base de CPF e de CNPJ fornecido e atu
alizado diariamente pela SRF;

7.6. Assim é que, iniciou-se, exempli
ficativamente, uma operação de compra,
sabendo-se apenas o nome da mais alta
autoridade da República Federativa do Bra
sil, e, ao final, consubstanciaram-se, em
Escritura Pública, (doc. 8), os seguintes da
dos ditos sigilosos, vendidos por preço ta
belado, como bens de comércio pela
SERASA: FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO, CPF: 062446028-20, grafia
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Data
Nasc. 18-6-1931, Mãe NAYDE SILVA
CARDOSO, Sexo (M/F) M, Estado Civil
CASADO Escolaridade 3 SUPERIOR
COM, Carteira de Trabalho 9999 Número
0000099, Fone Residencial 0011 8266340,
Ender R MARINHO 1019 14 ANO, Bairro
HIGIENOPOLlS, Cidade SÃO PAULO, UF
SP, CEP 01240 000, Ocupação 4 FUC
PUB Empresa PRESIDÊNCIA DA
REPUBLlCA, Desde 1-199S.
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Diante do exposto, requer se digne Vossa
Excelência, Ministro de Estado da Fazenda da Re
pública Federativa do Brasil, no âmbito dos órgãos e
entidades vinculadas ao Ministério da Fazenda, deter
minar a expedição e envio, no prazo legal, da Certidão,
ora requerida, completando-a com as seguintes infor
mações:

a) O nome, a qUalificação e a quem representa a
pessoa sem-nome e sem-qualificação, quinta signatária
do Convênio, (doc. 01);

b) Se a SERASA é empresa monopolista ou única
e se a União reconhece outras entidades que exerçam
atividades de proteção ao crédito, além da SERASA;

c) Se há ou se houve, nos úhimos 5 (cinco) anos,
caso similar que possa caracterizar tratamento isonômi
co da União, beneficiando as outras entidades que exer
çam atividades de proteção ao crédito, acaso reconheci
das pela União;

d) Acaso a União tenha dispensado tratamento
igual ao dispensado, neste Convênio à SERASA, juntar,
por certidão, a respectiva cópia do instrumento de con
trato ou Convênio;

e) Atos de publicidade (cf. artigo 37, da Constitui
ção Federal), das atualizações diárias, via EDI, efetuadas
para a SERASA desde 22-12-1998 da base de CPF e de
CNPJ de posse e guarda da SRFIMF, (cf. Resumo).

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001 - De
putado Rubens Bueno, Líder do PPS.

Os documentos, aqui referidos, estão relacionados
e especificados no Quadro I.

Especificação dos Documentos referidos no Re
querimento de Certidão e Informações - QUADRO I

1. Instrumentos de Convênio e Resumo, em 3 fo
lhas, com carimbo da 4a Vara Federal. Existe cópia deste
mesmo contrato, em todas as Varas Federais da Justiça
Federal do Paraná;

2. Reunindo informações sobre 116 milhões de
consumidores.

Registrado em Escritura Pública n° 44455 livro
0003 - A, folha 105.

3. Em toda a consuha, é efetuada a confirmação da
Razão Social ou do nome correspondente ao documento
consuhado, por meio do cadastro SERASA de confirma
ção de documentos, composto pelo cadastro fornecido à
SERASA pela receita federal. Registrado em Escritura
Pública n. 043209 livro 0001 - A, folha 112;

4. A tabela de preços e opções é anterior a 21 de
julho de 2000;

5. No produto IDENTIFICA -IDENTIFICAÇÃO DE
CPF/CNPJ Após assinalar com a letra F o local onde se
indica que a consulta refere-se a CPF, escreveu-se

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, e a sigla do Esta
do de São Paulo, Sp, e eis que aparecem os dados de 3
(três) cidadãos correlacionados a 3 (três) números de
CPF e 3 (três) datas de nascimento. Dados registrados
na folha 3 da Escritura Pública 043218, Livro 0002 - A.

6. No produto Confirmei - Confirmação de
CPF/CNP.J foi informado o CPF comprado no Identifica e
eis que surgem confirmados o Nome completo; Data de
nascimento; e Situação na SRF. Dados registrados na fo
lha 04 da Escritura Pública 043218, Livro 0OO2-A.

7. Uso de imagens, frases e referências atribuídas
ao Vice-Presidente da República e ao Ministro de Estado
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Re
gistradas em Escritura Pública n° 48901 , livro 0003-A, fo
lhas 171 e 173;

8. Femando Henrique Cardoso, CPF:
062446028-20, grafia Fernando Henrique Cardoso, Data
Nasc. 18-6-1931, Mãe Nayde Silva Cardoso, Sexo (M/F)
M, Estado Civil Casado Escolaridade 3 Superior Com,
Carteira de Trabalho 9999 Número 0000099, Fone Resi
dencial 0011 8266340, Ender R Marinho 1019 14 ANO
Bairro Higienépolis, Cidade São Paulo, UF Sp, CEP
01240000, Ocupação 4 FUC PUB Empresa Presidência
da República. Dados registrados na Escritura Pública
043218, livro 0002-A, folha 08.

9. Credit Bureau - Controle de Consuhas - Deta
lhe. A Escritura Pública 043218, livro 0002-A, folha 9,
consuhas ao CPF 062446028-20 nos úhimos 4 meses e
até 22 consuhas registra consuhas de cinco Bancos:
04/05/2000 Banco Abn Amro Real S/a Cred Direto'
5-5-2000 Banco Mercantil de São Paulo; 11-5-2000 Ban:
co do Brasil S/A; 19-5-2000 Banco Sudameris S/A'
24-5-2000 Banco Sudameris S/A' ',

10. João Pizzolatti, requerimento 03309 de 2001,
com Explicação da Ementa: Convênio da Secretaria da
Receita Federal com a Febraban que através da
SERASA estaria disponibilizando dados cadastrais de
correntistas. Ministro Pedro Malan.

11. Wa~er Pinheiro, requerimento 03452 de 2001 ,
com Ementa: Solicita informações ao Ministério da Fa
zenda, sobre contratos firmados entre instituições públi
cas financeiras e SERASA;

12. Projeto de CPI, copiado do site www.rubensbu
eno.com.br projetos de lei apresentados; 2001 ;
21.3.2001 - CPI;

13. Texto contido em expediente comercial, onde
se lê, em destaque: Credisul - Cobranças Judiciais e
Extra Judiciais Av. Ipiranga, 879 - 1°andar - Centro -São
Paulo - SP- CEP.: 01039-000 PABX: (OXX11):
3337-7800;
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14. SERASA Concentre, ... o Concentre pode até
mesmo, ser utilizado, como um novo recurso, para garan
tir maiores precauções na sua seleção de pessoal. Docu
mento autenticado;

15. O PEFIN é um sistema de centralização de infor
mações de Pendências Financeiras, com o propós~o de
formar banco de dados com registro de débitos em atraoo,
independentemente de terem sido ou não protestados, ou
sofrido quaisquer tipos de anotações. Texto registrado na
Escritura Pública n° 44455, livro 0003 - A, folha 135.

16. Sobre o tema SERASA, podem ser colhidas, in
formações mais amplas e detalhadas, registradas em 21
(vinte e uma) Escr~uras Públicas da espécie Ata Notorial,
lavradas, a pedido do advogado Edilson Galdino Vilela
de Souza, no tabelião do 7° ofício de Curitiba, Dr. Ângelo
Volpi Neto, Fone (41) 322-6157, Fax (41) 322-5858, com
endereço na Rua Marechal Deodoro, n° 230;

17. A TV Band, produziu e exibiu no Jomal da
Band, a nível nacional durante os dias 20, 21, 22 e 23 do
mês de novembro de 2000, uma série de reportagens
especiais sobre o tema SERASA;

18. A CAE - Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado Federal recebeu, em 6de dezembro de 2000,
em audiência registrada na ata 568

, denúncia contra a
SERASA por Edilson Galdino Vilela de Souza;

19. As informações sobre Requerimentos ao Minis
tro da Fazenda encontram-se no site da Câmara Federal
em:

Consuna tramitação das proposições NOVO!
Em expressão de busca: (escrever) SERASA
Em pesquisa (assinalar) Câmara;

20. Jornal Folha de S. Paulo, Domingo, dia
24-9-2001, Caderno de Emprego, folha 24, 28 coluna,
anúncios 5° e 12°.
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FeeRARAN ~ Federaçlo Brasileira dai Assoclaç&811 de IkIneoÍl
COl'lvlnlo Vlgent.
19 deJunho de 1998 (IN SRF N·19/9B)
cone

CLÁUSULA QtnNTA • O rw-mtc GM~ ltd vil6ndo pot ptá&O ind~ial
partir~ ma pobUcaçIo no Dltrio Oftcial da UnIIo O PQden\ _ II1lendo. por ÇQIIHnlIC) e-mo
tarrao ftditivo. ou cJollllAClado por qaalq.. "-~ medi..~ oomunlAçAb -=tifa, ropo~
extinto trlma lIiaa apu O RlCCbUnonto d. i:OnnDÚQA9Ad por qualllUC1' doiGOn~es.

cLAUSULA S~TA - A SRF pmvIdenclad a publl~'o dC1te Conv&Uo. an c'X,ua
ptllZO delrinJa di.., na OlMo O&c1al da UniIo.

CLÀtJSULA stmMA • PIb1l dbiaUr eY~tuDis qUCllltlJeIJ <I.hamt. de. Contdnio
com~o jwZID da JWltIça Federal, SoçIo JudlcUria do DlsadtO Ptldcral.

6r91o Conv.nlado
Convênio em Vigor
D8lcr~lodo Convenlo
Ói'9lio Genor
Gestar ou R.spondvel ;
"eso",o DO CONVS:NIO:
VIGltNCIA : P"A.2'.O INDD"ERNINADO, DESDI: A. PUJUClAÇ.lo.

1 • f"OANECIMENTO oe: DA009 CADASTRAIS DE PI!SSOAS FfsrCAS I! JUR":JICAS
80MIUfTl!: POR APuRAÇAo ESPECIAL, COM TRANSMISSÃO DE ATUALIZAÇ.A.O
DIÁRIA PAS 'NFOAMAçO~s. .
O F'OIlilHã4CIMENTO POS DADOS lê: tD"nUAOO fiARA A 5ERA:JA.. ~U~~ A IJlfTERVi:NI~lE

op..RAaOH...L 00 CONvêNIO, NA flli.CBPÇÃO OOS DADOS DA S~F Iit NO 8I;;U ItEPAeSlt Á
RIlDI: I!IANc:AftIA.
() PRtMlU"O P'ORNII:ClNDn'9, OOHn!:~OY()ÓO O u ....YRfteo DA BAeE DE CPF 11: PIi: CNPJ,
FOI E.FeTUADO fiM 21 /12/1998, PItem;; ENTÃO &.lo Ef".....UADAS ...TUA....lZAÇÕES DIÁR....S.
VI4 fi:DI.
ia· DADOS FORNECIDOS;
,,)nadô~dt!l (lessoas Jut{dlctls~

- !Iilllaçllo C'l&téllllr81~

- l1ímJlml de íIJscri9í'1o CNPI;
- nome empressrilll;
" IIÔMtt funtasia;
• cmilorcço compieio (oolnlllemcnlllr e CIKIIlTeÇO no cKterior);
• 111uurezn jurldica; e
" atividade ~onômica.

b)l)llrt()~ de '·CllIIOI18 FlsiC8t;:
- 11111l1l!lro de InscrlÇ40 CPf<;
- nome COUlpl~lo;

- "om~ l'a ulle; e
- dllll\ de Ilfl:\cll\\llnto.

PESSOA DE CONT4YO:

CRECORIO RDBlES NAVAS
Dlrelor QiI 5ERA5A
Telafun.: (01 J) 232-.....60; 232-3150 ou 2'32-00"'2
f-mall: lIerAn6~mbratel.n.r.br

CO~NJOECNTNIE Ã SRF B o ÓNGX-O CONV.NIADO:
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7"IABELIÃO

Solicite aqui esse produto SEClf.S;' \

~ Modalidades de Aoog;q:

PeI"Qunta.s

\
Reunindo informações sobre mais de 116 milhões de consumidores, o CREDIT
8UREA1JCBl dispõe, ainda, das mais avançadas tecnologias de Credit Scoring, para

". minimizar riscos e otimizar oportunidades, com custos reduzidos. Incorpora,
. tarTtbém, importantes featu18s de combale e prevenção a fraudes.

\
O' CREOIT BUREAlJ® é o primeiro banco da informações positivas do Pars sobre
consumidores, proporcionando beneficios inéditos para o comércio, Instituições
Financeiras e prestadores de serviços.

\

"Agora, sua empresa tem disponíveis informações
. cadastrais e comporlamentais dos
. consumidores, como compromissosjã
.. assumidos no mercado e hábitos da pagamento,

incluindo também regis1ros negativos do maior banco de dados do g{inero, para
fomecar subsídio na concessão de crédito.

,."":.:,":.
t·;".,',-

..:..",..~

~~~~':p~:::.

~qf.~ ...,

i~~A,\~f.i:,

:~1
. ;'..~.:~~~ • ['eClCI!"lOl ;\Aqc~t:5 -; • ~ar.;~s;.. .. '.I;lmSioS i~c;:,r;"iS ~ j.,'3;r:F- r.~ ·.:l::~ i (l~nA:rS • l-.':n>4~ r'::i',::

-;.J.';i!/i.-.~ - S-;;·~~"~.:-;-~~';~·~-~7~~.~~·:r'@'"t6':a Teaw=lc:Qh! ce (recrtr. .1"r~CP'ç ê:~uall';:crn:t!!U] caccs -~:·Cl:.i' \

i~;'T1i~ii~i2~~~~~\íRW{'i;{i~H.rj!!l~~~
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']9 Tabelião

Dczcmbro dc 2()() I

Feature CONFIRMEI .

"CGC NÃo EXISTENTE NO CADASTRO ATE ESTA DATA"
"CPF NÃO ExISTENTE NO CADASTRO ATE ESTA DATA"

~
Apresenta a confinnaçâo do CPF/CGC consultado, Informando o nome e a data de nascimento correspondente 8{

CPF e 8 fazia social, data do documento ou fundação e situação da empresa correspondente ao CGC, no cadastro di:
Receita Federal.
Em toda a consulta, é efetuada a confinnaçêo da R~oSocial ou do nome correspondente ao documento consultado
por melo do CADASTRO SERASA DE CONFIRMAÇÃO DE DOCUMENTOS, composto pelo CADASTRe
FORNECIDO ASERASA PELA RECEITA FEDERAL. ._________

---------Se o documento não consta nesse CADASTRO é apresentada a mensagem: __________

--------
Feature CONTROLE DE CONSULTAS ~- -"'--------
Demonstra as quantidades de acesso realizadas ao documento consultado, nos úlümos cinco meses, separadamente
por bancos e empresas, e relaciona as datas e os nomes dos bancos e das empresas que fizeram os últimos cinCCl
a~aoCONCENTRE _

Feature CONCENTRE DETALHE

A feature CONCENTRE DETALHE tem o mesmo modelo de formatação de infonnações do CONCENTRE e apresenta
até as últimas 99 ocorrências para cada tipo de anotação. --________

Usar a barra de rolagem para enxergar todas as ocorrências ~____
-----._--

HB.P de ajuda CONCENTRE -..........-
Em cada tels de anotaçDo existe um HELP de ajuda, orlde é apíl:#sení~(ja a deiinição da anotaçao, informaÇÕes sobre
inclusão e baixa e descrição dos tltulos..

Nova Consulta
Volta a tela de entrada do sistema para uma nova consulta.

Imprime
Para impressão das consultas.

Sair ~
Para sair fora do Sistem8~
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TABELA DE PREços E OpÇÕES. ANEXO 1

IDamFlCAJ
CONFIRMEI

PrClÇO Unllálll' • AS
CONCEHmE

COtC'mATO DI! PftDTAÇiO DIi SERVIÇOS
CONCENTRE

I) TABD.A DE PREÇOS

Quantidade do CanalJllaS

Este anellO é parte Integrante do camato assinado enlJe a CONTRATADA 9 li OClN1~ít
do inlormaÇOes nonstlltl!es n~ Base de Dados do CONCENTRE. ~ '. O ~ "","'Q r'~o'" r· •.. ..

... ..\:.'fl r ...L" lo••• ';' ~.·U

.Li ;:« C .:., 1... ;";';~J }\f~1 r!fnk2~
CJ ':':-;j:',::•. .] ~.~:-;r.a Prcui CaetiI\Q
;; \'~ :':~J(). 21B • Sotre Lqa

IllmMII~"I'111
11311:::u::~! '=tI!E:iill~

--_.._---
ll<1 e~~
dA 10a Hl

ao 20 A;'>9

820.._--' .._--'
7.70

7..23

2.73 _

2:>7

2,41

dQ :l{),,·,9 o • 6••9. ... . .:.2=.26.:.-__

deSOn69 6.38 Z.13

2.00

1.se
d.. 70 a!)~

do 100 .. 14'3

5,1I9

5.63
-.---- --" --- -- .....--_.. ----- ..----1
de 150a,1j9

dG ;;00" ~"'J'J

<:$700" !1!l9

<In 1.0...--0 3 1.4~

de I 500 a I SI9S

do 2.COO .i :: 99!J
--- ----
<lu 3COO " 4.939

<le 5.000" ".999

ct.. 70c0u!J~

<1'; I O.C(.\; '" 1~.m

de lS0v0" '9.'J'3(J

ti.. 20.UOO a 7·1.'*19

4,96

4.66

4,37

4,11

3.86

J.6:1

3.ro
300

:!.€5

2.49

1.76

1.r>!!

1.55

I.~

I.U

',:9

1,14

1,07-_.- .._--
1,LO

----.. --1----'-
i -J rl4
~. ,,,

_I.!!.!!-____I0,63 
O~7l1---- .._--

i 0.73

1~ O.~

1,70
--_.. o o • ..

'.!lO

O,Iill

0.57
.----
O.~___o __.. .. "'__ " .. _

1.!l-4

2.05

0.65._-_ ..._- ------
~~__.. . . . . _0_,6_' . _

110 60.000 a 6!J.Q99

0" :lO.OCQ ... :H.9I1!l

de 35.~ 1'1 :l9.~:l9

dfl 45.000 " ~9.999

(]e SO.OOO" ~9.999

dO 70.000 i1 79.~- ._- .__.- -- -- .. ,

Ile ao.ooo II R9 9!;-!l

1.41

1,33

0,47

0.+4

de 00.000 " 99.999

ao 100.000 B 149.999

_. __o o • __ • __

1.25

1,18

1.09

1.03

._-------_..

o.~
1""":'':'''-''- .-----.......--
O.~4----

11111" 110111 1111m IIlIm III1UI umll TAR n.fJ1 ,. _ .••.\M
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Oro Angelo Volpi Neto. CNl'J 75.1S4.• )()IOOOI.'...... ",_"••10.0"'0,2"'· f ..... , (.'1322·...7· /'o" ('IJ 322·'.5•. CfP 8001 Q.OID • Curilao. ·I'vn>no· E.Q4B~lp;."'mja-

.'I'é><>a:1.... ·da c~t....._-_.._•.._...-... ~' ...

IDENTIFICA. IOENTIFICAçAo DE CPFiCHPJ

'" . . Confidencial paru: 5BRASIL COM (MP

." Di~~e'F para Passoa Flsica OI J para peseoa Jurldlca:~
.,:,c:·Oiglte·Q nome e aer pesquisado

f''" ~:IFERNANOO HENRlOUE CARDOSO
~·.':)::P~~~i;;d~:··--;-~~~;;;';·c_"o

:,~%T~:;uP:':=:::~::-=-~.::~::~~o.~ t ,~
:':;.::".:" Ul"-'" cm6&!C- llAO-PAULO

.. '~" :.. ·::'J.~ .. 4&• • .L'1.-'W7 ~AllDCJ ~rQ1lE CMlJAO

lf~9:;5;···.~:~~·~~~•.u.-:-.z:~~~::·:::030.
?;~'.~.YE; .... " ..,... - em.-· SAO.as_

',.: .. ::"
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Or. Angelo Volpi Neto ~ CI'oIPJ 75.154.45010001-18 - R...a Maradlal Ooodoro. 210 * foM: ("') 322-6157· Fca: 141) J22·~SS8 . CfP 80010-010 -Curitlbo· PQt1JnÓ - f ..e4iJa~.(~ b
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...I,IF

"'8"14,
--..;

~~.
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'SCORI;' . ,~.. . "

iiiiiiiiíiiiiii.. I
I



62718 Quinta-Icira 6

.,e
REPÚULlCA fP.OflIUQlVA

OOBRASlL

DIÁIUO DA CÂMARA nos DEPUTADOS

v
V O l P I

Dczcmbro dc 200 I

T'Tabelláo

Or. Angelo Volpi Neto. CNPJ 1S.U......)OIOQ()1·36 _ RwoMG.... aJ D..od"'U;J, z:lD. ,_: loCl) 322·61,7. Fwo.: (4'1 322 . .58)4. CeP 80010..010 - CUI'Ítlbo - '_ano·f~pj.QQQl

Credlt BÚreeu .:. Controle de .Consultas - Oetalh~

Cenftd';ncfái p-a :SBijASlL COM I p .

. .' - .

SERASA~

Consultas 90 CPF 0s2..u~20 noti ullimoll:' .....e.". 8 até 2:z consult....

( NAO INDICA EFETl\IACAO DA OPERACAO )
~~ Origaa Jfud~,,~• ..;.:'" . - -~''"'--~
124/05/00 BANCO SlfOAIfERIS S/A O' .

":~~~~~~~:~~SO~ C~ED R$100
! 14.1'05/00 SBRASII. COJOj:RCIO IHPORTACAO E' EXPORTACAO ADU.lIT CONTA ~6 200
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Identificaçlo: RIC (REQUERIMENTO INFORMAÇÃO (CD» 03309 de 2001

Autor(es):
JOÃO PIZZOLATTI (PP8 - SC) (DEP]

Origem:CD

Ementa:
SOLICITA INFORMAÇOES AO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOBRE CONV~NIOS OU CONTRATOS
CELEBRADOS PELA RECEITA FEDERAL COM ENI1DADES, PúBUCAS OU PRIVADAS, PARA
FORNECIMENTO DE DADOS DA SECRETARIA FEDERAL, CONfORME INSTRUÇÃO NORMATIVA SRf' 19,
DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998.

Explicaçio da Emeota:
CONV~NlODA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COM A FEBRABAN QUE ATRAVÉS DA SERASA
ESTARIA DlSPONIDILIZANDO DADOS CADASTRAIS DE CORRENTISTAS. MINISTRO PEDRO MALAN.

lndeução:
(MF), CONVÊNIO, SECRETARlA DA RECElTA FEDERAL, FEDERAÇÃO, BANCOS, EMPRESA PRIVAOA,
BANCO DE DAOOS, PROTEÇÃO, CRÉDITOS, REDE BANCARIA, FORNECIMENTO, INFORMAÇÕES,
CADASTRO, CORRENTISTA. SERVIÇO BANCÁRIO. QUEBRA DE SIGILO. SIGILO BANCÁRIO. SITUAÇÃO
FISCAL, CRITÉRIOS, INVESTIGAÇÃO, ALTERAÇÃO, INVASÃO, CADASTRAMENTO.

Poder Conclusivo: NÃO

Última Ação:
REMIN - REMESSA MINISTERIOS
22 06 2001 ~ MESA - MESA
REMESSA AO MINISTRO DA FAZENDA, PEDRO MALAN, ATRAVES DO OF 18U7/0I.

Tramitação:
22 OS 2001 - PLENÁRIO (PLEN)
APRESENTAÇÃO E LEITIJRA 00 REQUERIMENTO PELO DEP JOÃO PIZZOlAITI.

22 05 21MII - MESA (MESA)
REMESSA AO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE, DEP EFRAJM MORAIS.

II 051001 - MESA (MESA) ~.

/\PROVAÇÃO PI::LO PRESIDENTE, DEI' AÉCIO NEVES, 'AO REFERENDUM' DA MESA, DO RELATÓRIO
00 DEP EFRAlM MORAIS, PELO ENCAMINHAMENTO.

ldentificaçio: RlC (REQUERIMENTO INFORMAÇÃO (CD» 03452 de 2001

Autor(es):
WALTER PINHEIRO (pT • BA) [DEP]

Origem: CD

Ementa:
SOLICITA INFORMAÇÕES AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, SOBRE CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS
INSTffUIÇOES PÚBLICAS FINANCEIRAS E A SERASA

Explicação da Ementa:
MINISTRO PEDRO MALAN.

Indeução:
(MF), CÓPiA. CONTRATO, ACORDO, coNVftNIO, UNIÃo FEDERAL, BANCO DO BRASIL, (BACEN),
RECEITA FEDERAL, ADMINISTRAÇÃO PúBLICA, SISTEMA FINANCEIRO NACIONAl, EMPRESA
INTERNACIONAl., CENlRALlZAÇÃO, SERViÇO BANCÁRIO, ACESSO, DADOS, PESSOA FíSICA, PESSOA
JURÍDICA, SEGURANÇA, SIGILO, INFORMAÇOES.

Poder Conclusivo: NÃO

Última Ação:
MESA - MESA DIRETORA
07 08 200 I - MESA - MESA
APROVAÇÃO PELO PRESIDENTE, DEP AECIO NEVES, 'AD REFERENDUM' DA MESA, 00 RELATORIü
DO DEI' EFRAIM MORAIS, PELO ENCAMINHAMENTO.

Tramitação:
27062001 - PLENÁRIO (PLEN)
APRESENTAÇÃO E LEITURA DO REQUERIMENTO PELO DEP WALTER PINHEIRO.

27062001 - ~U~SA (MESA)
REMESSA AO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE, DE? EFRAIM MORAIS.
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15/3/2001 - CPI destinada a investigar a divul
gação indevida de dados de pessoas físicas, efetua
da pela SERASA

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 135, DE 2001
(Do Sr. Rubens Bueno)

Institui Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar a divulgação indevida de da
dos pertinentes a Fernando Henrique Cardoso, Ita
mar Augusto Cautiero Franco, Hebe Camargo, José
Genoíno Neto, além de outras pessoas físicas cujos
nomes constam do CD anexo, efetuada pela
SERASA - Centralização de Serviços dos Bancos
S/A.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° Fica instituída Comissão Parlamentar

de Inquérito destinada a investigar a divulgação in
devida de dados relativos a pessoas físicas, como
Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, Hebe
Camargo, José Genoíno, além de outras constan
tes do CD anexo, disponibilizados por meio do "site"
www.serasa.com.br. realizada pela SERASA 
Centralização de Serviços dos Bancos S/A.

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atri
buições decorrentes da natureza de suas funções,
a CPI referida no caput deste artigo concentrará
suas atividades na investigação da SERASA e
respectivo banco de dados, ênfase na sua forma
de constituição; abrangência e profundidade; par
ticipação de órgãos e entidades públicas; apropri
ação, privatização, divulgação e comercialização;
parcerias e beneficiários nacionais e internaciona
is; ~onegação e evasão fiscal e de divisas; exis
tência de controle e fiscalização pública; lesivida
de ao Estado Democrático de Direito e violação de
direitos públicos e individuais inalienáveis e indis
poníveis.

Art. 2° A Comissão será constituída por 15
(quinze) membros e igual número de suplentes,
com prazo de 120 (cento e vinte) dias, prorrogável
até à metade, para a conclusão dos seus traba
lhos.

Art. 3° Os recursos administrativos e asses
soramento necessários ao funcionamento da Co
missão serão providos pelo Departamento de Co
missões e pela Assessoria Legislativa, respectiva
mente.

Art. 4° As despesas decorrentes do funciona
mento da Comissão de que trata esta resolução
correrão à conta de recursos do Orçamento da
Câmara dos Deputados.

Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

Há pouco foram aprovados dois projetos de lei no
âmb~o desta Casa, sigilo das informações e de dados,
que alias e manifesta, que hoje é assegurada pela nossa
Carta Magna, sobretudo em seu § 5°

Os noticiários da imprensa nacional divulgaram re
centemente que os dados de que dispõe o SERASA 
Centralização de Serviços dos Bancos SIA não são devi
damente protegidos. E mais, que tais dados são disponi
bilizados sem maiores cr~érios.

Isso significa que um hábil conhecedor de informá
tica pode ter acesso aos dados administrados pela
SERASA, podendo até mesmo alterá-los; e, o que é pior,
que, segundo notícias amplamente divulgadas, há em
nosso País mais de 300 mil clientes em atividade diária
de compra e venda dos produtos da Serasa, mais de 300
mil empresas que consultam diariamente o Banco de
Dados da Serasa, mediante pagamento de preços prefi
xados pela própria Serasa.

Tais notícias dão conta de que a Secretaria da Re
ce~a Federal, que integra a administração direta da
União, dispõe de informações profissionais, de seguran
ça pessoal e intimas, informações sobre rendimentos e
respectivas fontes, de pessoas naturais e fictícias brasile
iras, utilizadas para, entre outras coisas:

a) Formar assídua parceria com a SERASA, no co
mando de uma mega organização noticiosa clandestina
internacional de venda dessas informações;

b) alimentar banco de dados da organização com
informações intimas e de segurança pessoal, condição
econômica e financeira, rendimento e situação profissio
nal detalhadas sobre mais de 116 milhões de consumi
dores, inclusive pertinentes ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, Doutor Fernando Henrique
Cardoso;

c) dispor de espaço reservado privativo no su
permercado virtual da organização noticiosa clan
destina internacional para publicar, propalar, dispo
nibilizar e, efetivamente, vender, no Planeta, duran
te as 24 horas de todos os dias, produtos com as
marcas 'anotações Receita Federal" e a exemplo
das anotações básicas vendidas sobre o Excelentís
simo Senhor Presidente da República, que consubs
tanciam informações relativas a todos os consumi
dores existentes no País;

Noticia-se, ainda, que se trata de uma organi
zação clandestina, sob absoluto comando da
SERASA e da União, que mantêm parceria contí
nua com vinte e nove empresas internacionais de
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todos os continentes do Planeta, para exercer rigo- Segue anexo CO que contém dados de pes-
roso domínio sobre um Brasil oficioso, sem lei, au- soas físicas. como Fernando Henrique Cardoso,
tonomia, autoridade, parâmetros, limites, encar- Hebe Camargo, Itamar Franco, José Genoíno,
gos sociais, obrigação ou responsabilidade, sim- Ruth Cardoso, Leonel de Moura Brizola, além de
plesmente regido por escravocratas anônimos in- outras, em fichas com logotipo da SERASA, que
tocáveis, no exercício ininterrupto, vil e torpe des- consubstanciam provas desse fato, qual seja, a di-
se mister. vulgação indevida de informações sigilosas.

CREDISUL
COBRANÇAS '.JUDICIAIS EXTRA JUDICIAIS

Av. lpiÍWlgtz. 81g -1-AnJar - CentrO.~Silo Ptm/~ -~"P - CEP.: 01039-1JtJO

PABX: (OXX!1); '3337-7800

Prezado(a) &nhor(a):

l«JcebfJmtJs docu~ntaçpo que {,ÇllSa a existência de. parcela em QlrQSO
l1õ seu nome. e que até op~te momento contimwpendent~.

Caso Y:&l . já lellM efiltuaátJ o pugamento, pedi~ a gentilem tk
apresentar-nos o comprovante para que possamos regll/arizar a pendêl'fCiajllnto
(10 ClUIDOR.

Confirmada li juba de pagaJnent<J da JKI1'Ct!la, Ç(Jnviliamo$ fi;Sa , a
procurar nusso eJ'crirório, nu prazO d{/ CINCO DIAS ÚTEIS para
enconlraJ7nos Irma ,Toluçiio QmlgQ'~/ qu~ possibilite soldar o débito. Nãu
havendo resposta dentro do pr(lZo eSlipuk1do. seromO$ I.tbngados a fazer a
inclusãn do .f~U lJOl7Te no cadastro de d~vtUiQre~' do Serviço Central (Ú Pr(1ieçiio
QtJ Crédito, (&P. C I SERASA.), ~4Jd(l$ .ql-le ''aWJar/Ja e.1J.(<<.J1WroJl~~1!.1~
a intpo.siibl/i4Õde diJ: :-

../ 'Abrir conta duu renovar limite elll balJmfõ;
!I" Par/lcipm- tk Financiamento jNJ"d lUluisiçiio da cosa próprúJ;
!I" Ft:Jur qlullquer tipo tk Cretlitirio; .'
ri' PtlrticiptI, tÜ Concursotl Púhlicos.e lJl'itQfÓe$;
../ Adquirir If0110S empregO$ , PII;$ (I. glYl1ldt! maioria diu enrprCUlS O?'UulltUn

o s.P.C. tlntes dt: contraJar SdUS /UIlCÜNttirJos.

É importante lembrQ" qUtl "ão Qf;";'"emo~mão do IJtJm atentllnutnto.

Sem mais.

CRED.lSUL
Central de At.eIldimento
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sue impressora. Ao optar pele;
GDNCENTRF-Micro. sus ~mp'"

f'liIcebEl/iJlCltuitamellte um
software pera in/;Bgror seu
mir;rocomputador BCIS

computadores ds grande pore.
SERASA.

CONCENTRE-Host
A ngecao computador a
computec!or permite so cRente
ed0t:8r so/uçOes p.,rtlctl/Brizedl
tan:o nss CB{'6ct;erI&tic9S de
IJC9SSO, cama ns forme de
apresentsçgo dos dados nos S

terminais de consulta.
possibilitando einàa a interaç6(
elltre /JS infartn8Ç~sds SERA
e as constantes na benco de
dados do vsulirio.

Para todas 8S formas do acesso. I

SERASA romece u suporte têl:lliCI
necessârio. desde" implonteçõo d
seNiÇ~. até no die·e-dilllle SUl!
utilizsçêo, permanecendo 6Bmpre I
disposi~o etrtrl~ di 8UO ClIfIU'al
de Atendlme~D 5 CllentOll lO11 J
2~2 0137 Silo Ptlulo SP

,... .-.;:·:c-.i .r>, .1 •• '- .r.,:
L;,J: to l -Q ,\pll:.:I .•• lr) I... ~ t

I, .tl'::' I ,(t"l II lil.:;(:· :.) ~

Consultando o CONCENTRE. VQcê pode obter,
imediatamente a 24 horas por dia, as meis utilizadas e
necessáries informações pera decisões de crédito.
tanto sobre empresas como de pessoas flsicas. com
as quais tem perspectivas de fazer neg6cios. e optar
por mais tranqüilidade ne segurença de seus
recehimentos.
Além de proporcionar meior seQurança nas vendas a
prezo, recebimentos em chequas de todo o Pais e em
todos 06 negócios que envolvam riscos de crédito ou
compromissos futuros, Indulndo e avalieçéo de seus
fornecedorsli. o CONCENTRE pode. até mesmo. ser
utilii:ado. como um novo recurso. para garantir maioras
precauções ne sua seleçêo de pessoal.
O CONCENTRI! permite o acesso instantâneo ao
maior banco de dados do gênero no 8rasil. que reúne.
~Qm allChl1iiva cobertura nacional. mais de 120
milhões de informações. abrengendo desde
Protestos. Cheques sem Fundos. Falências.

Concordatas. Ações Judiciais (Executivas, Busca a
Apreensr.o e Executivas da Justiça FadareD. até
ParticipeçOes em Falências Decretadas.
As consultas ao CONCENTRE são faitas diretamente
aos computadores da SERA5A. pelos maios mais
edequados às necessidades 8 racursos de acesso dos
clientes: por TELEFONE. FAX. MICROCOMPUTADOR,
TERMINAL DE vloeo 6 COMPUTADOR A
COMPUTADOR.
~om o CONCENTRE, você ~ode contar c~m CONCENTRE-On-Lin
Info.rmaçOes precisas. diarIamente.. : llilzades, LigeçAo mei!! utilizeds pelos
obtidas diretamente da6 fontes êhu~ clientes com elevados volUll'Je!

... . .. '-'c ... !o' -
responsClvels. 0.' <l(~ t2 . N.,,~.. consultes. como 05 Bencos. o
A segurança das informações. 6lciljpaa.- a rap'í!l~ CONCENTRE'()n-Line também
das consultas e a total cobert iilMe1i:Odo ;; p de ser perfeitamente adequ,
CONCENTRE o instrumento ""i~íí' ~;- 6, f1ecessíàaàes de ind~strias,
decisões de crédito tomada ~~db~Pà ~ ... " Isrribuldores B comérciO

• ~~:. Q- , u ~. BtBcedi5t8 com grandes
pelos 8enCOIi, Entldadeli da 'TI...,~s Il:" . n""-d d·--A d' ,~~

d d ~~ ~ ;'ll;.~ l:J '" que ....... as e .... "'e5 Ire"",
empresas e to 09 09 por .... ~ 'i"!'l'''' .> por of8Nlcer ume coflBil60

o. :::- ., permanente oom os
CONSUlTA POR FAX .. )}'§::; " computsdores da. SfRASA. Ps

__

..... ,... , •. '".C ." . ". ..._ • , . ' . ~ os cliBnces que dispõem de rm
lli;:i::~.. ÁcOES... :C~.''~'IA ATE 10. 06 : 94 EXP.llf SIlAS EM ~R~ (CI\!JZE..lROO. REA1~) ~ ,< próP:'B "fi fi9Bf~es/terminBis
'''·:.:o.''..pI\~:tlt.llE.Ot,.O;.9~ ..r.XPIlESSASEH ~ ~lIiJI1S1 .' .... :.:. . " .:: '.; on-Ime, eSt8t7podeBC~so

~i}~~~f~~;~:r::' '; .. ~ \ ':, .... ;. . .;. '" ,: ~T~ :b:l;lmo=" jo>h~~~ij,:;' :;::':G~a~~~~:~~
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o PEFIN é um sistema de centralização de
informações de Pendências Financeiras, com o
propósito de formar banco de dados com registros de
débitos em atraso, independentemente de terem sido
ou não protestados, ou sofrido quaisquer tipos de

.anotações.

Podem ser fornecedoras de dados ao PEFIN as
empresas:

l' Concedentes de crédito - que emprestam
dinheiro e fazem financiamentos de bens, como Bancos e
Instituições Finar-ceiras em geral;

? Entidades que vendem a prazo - prestadores de serviço e
comércio em geral.

A participação em regime de reciprocidade é permitida a qualquer Instituição
'(Financeira, Comércio, Indús1ria e Serviços) desde que o participante seja cjiente
:de pelo menos um dos seguintes produtos da 8ERASA: CREDIT BUREAlJ@,
.RELATO, ACHEI-RECHEQUE ou CONCENTRE, e assine o Contrato de Prestaçáe
de Serviços - PEFIN - Pendências Financeiras.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Primeira-Vice-Presidência, 27 de novembro de
2001. Deputado Efraim Morais, Primei-
ro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 5-12-01 . - Aécio Neves, Presiden-
te.

REQUERIMENTO DE INfORMAÇÕES
N° 3.937 , DE 2001

(Do Sr. Walter Pinheiro)

Solicita ao Senhor Ministro das Co
municações informações e cópia do Pro
cesso n° 32.237r1S e dos demais docu
mentos que outorgam permissão à Prefe
itura de São Carlos, Estado de São Pau
lo, na forma do disposto na Portaria n°
3.308, de S de dezembro de 1984, para
executar Serviço de Repetição e Retrans
missão de Televisão.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa , na forma dos arts. 115 e
116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas ao Sr. Ministro das Comunicações
informações e cópia do Processo n° 32.237/75 e
dos demais documentos que outorgam permissão à
Prefeitura de São Carlos, Estado de São Paulo, na
forma do disposto na Portaria n° 3.308, de 5 de de
zembro de 1984, para executar Serviço de Repeti
ção e Retransmissão de Televisão.

Justificação

Cabe à Câmara dos Deputados, atendendo
ao disposto no art. 49, inciso XII, da Constituição
Federal, apreciar os atos de outorga e renovação
de concessões, permissões e autorizações para
exploração dos serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens.

Já o Decreto n° 81.600, de 25 de dezembro
de 1978 dispõe que a repetição e a retransmissão
de estações geradoras de televisão são conside
radas, para os efeitos legais, como serviços espe
ciais de telecomunicações. Estabelece, também,
que esses serviços têm por objetivo possibilitar

que os sinais das estações geradoras sejam rece
bidos em locais por eles não atingidos ou atingi
dos em condições precárias.

Por outro lado, por força da Lei nO 9.472, de 16
de julho de 1997, a outorga dos serviços de radiodi
fusão sonora e de sons e imagens permaneceu no
âmbito do Poder Executivo cujos serviços são regu
lamentados pelo Decreto nO 2.106, de 24 de dezem
bro de 1996.

Ocorre que essas informações contribuirão
para apreciação dos processos de concessão e re
novação de concessões, por esta Casa, uma vez
que teremos disponibilizados, antecipadamente, da
dos sobre concessionárias, permissionárias e autori
zadas do serviço de radiodifusão sonora e de sons
e imagem e de serviços especiais de serviços espe
ciais de repetição e de retransmissão de televisão.

Sala de Sessões, 13 de novembro de 2001. 
Deputado Walter Pinheiro, (PT - BA).

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 27 de novembro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 5-12-01 . - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INfORMAÇÃO
N° 3.939, DE 2001

(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Requer informações ao Ministro da
Justiça sobre despesas com a Policia fe
deral.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa com base no art. 50 da
Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e
116 do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa,
seja solicitada a informação elencada abaixo, ao
Sr. Ministro da Justiça:

Quais foram as despesas com a Polícia Fede
ral no período de janeiro de 1994 a janeiro de 2001 ,
discriminando ano a ano, indicando as categorias
econômicas e subdividindo por unidades administra
tivas.
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Justificação

O Departamento de Polícia Federal do Estado
da Paraíba, segundo relata o Sindicato da Catego
ria, não está conseguindo cumprir o seu dever no
que diz respeito à erradicação do tráfico de entorpe
centes, às seguranças físicas de testemunhas e dig
nitários e investigações policiais de todo o gênero,
pois desde o mês de maio do corrente ano, não está
havendo repasse de recursos financeiros para pa
gamento de diárias aos policiais envolvidos na exe
cução de missões fora da sede de domicílio para
custeio de alimentação e hospedagem.

As insatisfações são freqüentes e crescentes
em toda a corporação e a população a cada dia fica
mais carente da proteção da Polícia Federal e em
estado de penúria, o que vem se agravando de for
ma rápida e descontrolada.

Por tudo isso, solicito a informação e os escla
recimentos acima elencados.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001. 
Deputado Avenzoar Arruda.[

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Primeira-Vice-Presidência, 27 de novembro de
2001. Deputado Efraim Morais, Primei-
ro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.940, DE 2001

(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Requer informações ao Ministro da
Educação sobre os gastos com educa
ção na década de 1990.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Ex" com base no art. 50 da
Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, seja en
caminhado ao Ministro da Educação o pedido de in
formação com as questões elencadas abaixo:

A) Quais foram as despesas com Educação no
período de janeiro de 1994 a janeiro de 2001, discri
minadas ano a ano;

b) Discriminar as despesas com o ensino funda
mentai, com o ensino médio, com o ensino técnico e
profissionalizante e ainda com o ensino superior.

Justificação

Os princípios e diretrizes da Política Educa
cional passarão por intensa discussão das comu
nidades escolares em geral, diante de problemas
como analfabetismo e falta de vagas no ensino
superior.

Diante da urgência de solução para esses
problemas, dentre outros não relacionados aci
ma, temos a necessidade de saber, para subsidi
ar os nossos debates, quais foram os investimen
tos feitos pelo Governo Federal no setor no perío
do citado.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001 . 
Deputado Avenzoar Arruda.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 27 de novembro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presiden-
te.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
~ 3.941, DE 2001

(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Requer informações ao Ministro
Chefe da Casa Civil da Presidência da
República sobre o Programa Comunida
de Solidária.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa com base no art. 50 da
Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas informações ao Sr. Ministro Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, para escla
recer a esta Casa o seguinte:

a) Quais os critérios para inclusão de municípi
os no programa;

b) Se o Município de Campina Grande/PB está
incluso no Programa, e se não estiver, quais as con
dições que faltam para incluí-lo.
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Justificação

Os programas e serviços disponibilizados pelo
Governo Federal para as pessoas que deles neces
sitam, devem obedecer a critérios objetivos. Preci
samos de mais informações sobre o tema para sub
sidiar nossa ação parlamentar no Estado da Paraí
ba, e estas informações nos ajudarão a orientar a
população daquele Estado usufruir melhor desses
benefícios.

Por isso, solicito as informações e os esclare
cimentos acima elencados.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001. 
Deputado Avenzoar Arruda.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Primeira-Vice-Presidência, 27 de novembro de
2001. Deputado Efraim Morais, Primei-
ro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presiden-
te.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.942, DE 2001

(Dos Senhores Deputados Dr. Hélio e Miro Teixeira)

Requerem informações e providên
cias a partir da denúncia sobre irregulari
dades no Programa de Interiorização do
Trabalho em Saúde - PITS - do Ministé
rio da Saúde.

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 50, § 2° da
Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, requisite-se ao Excelentíssi
mo Senhor Ministro da Saúde as informações se
guintes sobre o Programa de Interiorização do Tra
balho em Saúde:

1 - Como é destinada a verba do Programa de
Interiorização do Trabalho em Saúde - PITS?

2 - A verba do Programa é depositada, direta
mente, na conta dos Coordenadores Estaduais e
dos Coordenadores do Curso de Especialização?

3 - Em especial, no Amazonas, há depósito
em nome de Evangeline Maria Cardoso e Esmeral
da Cohen?

4 - Os depósitos são feitos em conta remune
rada ou aplicados em mercado financeiro?

5 - Como se dá a prestação de contas do Pro
grama em tela?

6 - Quais os critérios de desligamento dos pro
fissionais de saúde do Programa?

7 - Por que há diferença entre os textos do
Regulamento disponibilizado na internet para inscri-

o
ção de candidatos e a Portaria n 227, publicada em
16-2-2001, que trata do PITS, somente na parte que
dispõe sobre o afastamento em que a expressão
"garantido o direito de defesa" é suprimida?

8 - Segundo o Regulamento, o Curso de
Especialização deve ser ministrado. exclusiva
mente. aos profissionais em pleno exercício das
atividades inerentes ao PITS, curso este financia
do com recursos do Ministério da Saúde. Existem
médicos bolsistas desligados ou que se desliga
ram do Programa que estejam freqüentando o
Curso de Especialização?

Justificação

Em fevereiro deste ano, foi implantado o Pro
grama de Interiorização do Trabalho em Saúde 
PITS - pelo Ministério da Saúde, destinado a esti
mular a migração de médicos e enfermeiras para o
interior do país, onde o acesso à saúde é, ainda, um
luxo para poucos.

Para tanto, foram oferecidos àqueles profissio
nais moradia individual mobiliada, auxiliares de en
fermagem e laboratórios para exames.

Ocorre que, a realidade encontrada pelos
aprovados no concurso de seleção foi outra, não ha
vendo, sequer, medicamentos ou equipamentos mí
nimos para a prestação básica da saúde.

Por outro lado, a Coordenação Nacional do
PITS argumenta que foram escolhidos os 150 (cen
to e cinqüenta) piores municípios do País, razão
pela qual não há a estrutura mínima garantida aos
profissionais da saúde para trabalharem.

A notícia de que recursos públicos destinados
ao CNPq pelo Ministério da Saúde para a implemen
tação do Programa não estão atingindo sua finalida
de, dando ensejo, inclusive, a uma investigação
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pelo Ministério Público Federal, motivou-nos a subs
crição da presente peça a fim de constatar se há, de
fato irregularidades quanto à aplicação do dinheiro
público

Brasília, 14 de novembro de 2001. Deputado Dr.
Hélio, por - SP - Deputado Miro Teixeira, por 
RJ.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 27 de novembro
de 2001. - Deputado Efraim Morais, Primei
ro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.943, DE 2001

(Do Sr. Marcos Afonso)

Requer informações ao Sr. Ministro
da Justiça sobre possível exigência de fi
ador para realização de matriculas para
estudantes.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. E)(i, nos termos do art. 50, da

Constituição Federal, e nos arts. 115 e 116, do Regi
mento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas,
ao Sr. Ministro da Justiça, esclarecimentos sobre a
posição desse Ministério e medidas preventivas que
possam ser adotadas, frente às informações sobre
possível exigência de fiador nas matrículas de estu
dantes em escolas particulares.

Justificação

Notícias não oficiais, divulgadas pela impren
sa, dão a entender que as escolas particulares pre
tendem condicionar a efetivação da matrícula dos
alunos à apresentação de fiador.

Esse Ministério, por meio dos órgãos que com
põe o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
a quem cabe, dentre outras atribuições, a de propor
e executar a política nacional de proteção do consu
midor, não pode permitir que as escolas particulares
provoquem abusos dessa natureza que representa,
acima de tudo, a mercantilização do ensino brasilei
ro, com grandes prejuízos aos estudantes.

As informações acima fazem-se importantes e
são imprescindíveis para que se possa exercer acom
panhamento e fiscalização de questão tão grave.

Sala das Sessões, 14 de novembro de 2001 . 
Deputado Marcos Afonso.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo o encaminhamento

Primeira-Vice-Presidência, 27 de novembro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presiden-
te.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.944, DE 2001

(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Solicita informações ao Excelentíssi
mo Sr. Ministro da Industria e Comércio.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal e nos arts. 115 e 116, do Regimento in
terno, requeiro a Vossa Excelência sejam solicitadas
ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Indústria e
Comércio as informações abaixo relacionadas:

a) Se o Ministério da Industria e Comércio fir
mou convênios com a Junta Comercial do Estado da
Paraíba, no período de 1° de janeiro de 1997 a 31
de dezembro de 1999;

b) Se o fez, quais os termos desses, o objeto e
o valor;

c) Se o Ministério da Industria e Comércio
prestou consultoria ou assistência técnica à Junta
Comercial Paraibana no processo de recadastra
mento das empresas. Se positivo, nominar os técni
cos que participaram dos trabalhos.

Justificação

Fomos procurados por um grupo de empresá
rios paraibanos que reclamam da forma como foi fei
to recadastramento das empresas na Paraíba.

Tendo em vista os trabalhos regulares de
acompanhamento, pelos membros do Parlamento,
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especialmente das funções públicas executivas, so
licitamos as informações acima elencadas.

Sala das Sessões, 14 novembro de 2001. - De
putado Avenzoar Arruda.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 27 de novembro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presiden-
te.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.945 DE 2001

(Da Sr" Tânia Soares)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Esporte e Turismo respeito dos proje
tos do Ministério relativos a área de es
porte destinados ao Ensino Básico e Su
perior e a prática desportiva em geral.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa
, com base no art. 50, § 2°

da Constituição art. 115, inciso I, e art. 116 do Regi
mento Interno, que seja ao Sr. Ministro do Esporte e
Turismo o seguinte pedido de informações.

Com o objetivo de analisar e subsidiar deci
sões neste parlamento, solicitamos os projetos
destinados a incentivar a prática desportiva no
Brasil:

a) Os projetos do Ministério destinados ao
incentivo à prática desportiva nas suas diversas
modalidades: marco legal, aporte de recursos li
berados e executados, todos estes dados por uni
dades da federação.

b) Manuais para participação de entes públi
cos e entidades privadas nos projetos desenvolvi
dos no âmbito do Ministério;

Sala das Sessões, 14 de novembro de 2001. 
Deputada Federal Tânia Soares, PCdoB - SE.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 11 6 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 27 de novembro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.946 DE 2001.

(Da Sra. Tânia Soares)

Solicita infonnaçõe5 ao Sr. Ministro de
Estado da Educação a respeito dos projetos
do Ministério relativos a área de esporte
destinados ao Ensino Básico e Superior.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa, com base no art. 50, § 2° da
Constituição Federal, no Art. 115, inciso I, e Art. 116
do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Sr,
Ministro da Educação o seguinte pedido de informa
ções:

Com o objetivo de analisar e subsidiar as deci
sões neste parlamento, solicitamos os projetos destina
dos a incentivar a prática desportiva no nas escolas
brasileiras:

a) Os projetos do Ministério destinados ao in
centivo a prática desportiva nas suas diversas mo
dalidades, marco legal, aporte de recursos liberados
e executados, por unidade da federação.

b) Manuais para participação de entes públicos
e entidades privadas.

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 2001 .
- Tânia Soares, Deputada Federal-PC doB/SE.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Constitu
ição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 27 de novembro de
2001 . - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 5/12/01 - Aécio Neves, Presidente.
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Projeto de Lei N° 1.637-B/99

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 18-4-01, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas do projeto.

Sala da Comissão, em 26 de abril de 2001. 
Maria Linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria da De
putada Esther Grossi, propõe a obrigatoriedade de
colocação de obras de arte em edificações do poder
público com o objetivo de ampliar o restrito mercado
de trabalho de artistas e produtores culturais.

Apreciado nas Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público e na Comissão de

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 5-12-01 - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÕES

PARECERES

·PROJETO DE LEI N° 1.637-C, DE 1999
(Da Sra. Esther Grossi)

Dispõe sobre a colocação obrigatória
de obras de arte em edificações do poder

Atenciosamente

Sala de Sessões, 14 de novembro de 2001. 
Deputado Osório Adriano

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, em 27-11-2001. 
Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Senhor Presidente,

Nos termos do inciso I do artigo 115 do Regi
mento Interno desta Casa, solicito de Vossa Exce
lência a gentileza de encaminhar a sua Excelência o
Ministro de Estado da Fazenda, Dr. Pedro Malan, o
presente Requerimento de Informações, no sentido
de obter informações sobre as providências e anda
mento de processo de transferência da Casa da Mo
eda do Rio de Janeiro para Brasília, em cumprimen
to à Lei 5.895 de 19 de junho de 1973.

Outrossim, dado o fato de que há tramitando
nesta Casa Mensagem do Poder Executivo de n°
364/00, apreciaríamos saber do referido Ministro por
que considera impróprios os termos do parágrafo 1°
da referida Lei que determina que A Casa da Moeda
do Brasil terá sede e foro na Capital da República e
Jurisdição em todo o território nacional. Nossa dúvi
da vem do fato de que alega impróprio o termo juris
dição que substitui por circunscrição na referida
Mensagem, porém sem explicar por que a sede em
vez da Capital está sendo revertida para o Município
do Rio de Janeiro.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES público federal; tendo pareceres: da Co-
N° 3.947/01 missão de Trabalho, de Administração e

(Do Sr. Deputado Osório Adriano) Serviço Público, pela aprovação (relator:
Solicita do Sr. Ministério de Estado Dep. Paulo Paim); da Comissão de Educa-

da Fazenda Informações sobre a transfe- ção, Cultura e Desporto, pela aprovação
rência efetiva da Casa da Moeda para (relatora: Oep. Míriam Reid); e da Comis-
Brasília. são de Finanças e Tributação, pela não im

plicação da matéria com aumento ou dimi
nuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária (rela
tor: Dep. Eujácio Simões).

(Às Comissões de Trabalho; de Admi
nistração e Serviço Público; de Educação,
Cultura e Desporto; de Finanças e Tributa
ção (art. 54); e de Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54) - art. 24,11)

• Projeto inicial publicado no OCO de 14-10-99
- Pareceres das comissões de Trabalho, de Administração

e Serviço Público e de Educação, Cultura e Desporto publicados,
respectivamente, nos OCOs de 25-5-00 e 30-11-00



- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.745A/1999

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

Estende os benefícios da Lei n° 8.529,
de 14 de dezembro de 1992, aos Emprega
dos da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT, originários do ex-Depar
tamento dos Correios e Telégrafos - DCI, e
dá outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela aprovação, com emenda (relator:
Dep. Arnaldo Faria de Sá); da Comissão de
Finanças e Tributação, pela adequação fi
nanceira e orçamentária deste, com emen
da, e da emenda da Comissão de Seguri
dade Social e Família (relator: Dep. Marcos
Cintra); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa des
te e das emendas das Comissões de Se
guridade Social e Família e de Finanças e
Tributação (relator: Dep. Renato Vianna).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (ART.54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(ART.54) - ART. 24,11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 13-11-99
- Pareceres das Comissões de Seguridade Social e Famf

lia e de Finanças e Tributação publicados no OCO de 8-11-01

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Pre
sidente determinou a abertura e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões, prazo para recebi
mento de emendas a partir de 19-11-01, por cinco
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Educação, Cultura e Desporto, em reuniões realiza- *PROJETO DE LEI N° 1.745-C, DE 1999
das em 24 de maio e 29 de novembro de 2000, res- (Do Sr. Paulo de Almeida)
pectivamente, a proposição foi aprovada, unanime
mente, nos termos dos pareceres dos Relatores.

Remetido à Comissão de Finanças e Tributa
ção, nenhuma emenda foi apresentada ao projeto.

11 - Voto do Relator

O projeto em análise, tem a finalidade de propor
a obrigatoriedade de colocação de obras de arte em
edificações do poder público com o objetivo de ampli
ar o restrito mercado de trabalho de artistas e produ
tores culturais.

Analisando o projeto apresentado, conclui-se
que o mesmo não tem repercussão direta ou indire
ta nos Orçamentos da União, uma vez que a preten
são da proposição tem caráter normativo e não alte
ra a receita e nem a despesa da União. Neste caso,
não causando nenhum impacto orçamentário e fi
nanceiro.

Pelas razões expostas, somos pela não implica
çãodo Projeto de Lei n° 1.637-8, de 1999, em aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi
nanceira e orçamentária.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. 
Deputado Eujácio Simões, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanime
mente, pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária do Projeto de Lei n°
1.637-8/99, nos termos do parecer do relator, Depu
tado Eujácio Simões.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Jorge Tadeu Mudalen, Presidente: Pedro Novais,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Pre
sidentes; Félix Mendonça, José Militão, Rodrigo
Maia, Sílvio Torres, Veda Crusius, Chico Sardelli,
Deusdeth Pantoja, João Mendes, Jorge Khoury,
Mussa Demes, Armando Monteiro, Germano Rigot
to, Mílton Monti, Carlito Merss, João Coser, Ricardo
8erzoini, Edinho 8ez, Fetter Júnior, Max Rosen
mann, Pedro Eugênio, João Eduardo Dado, Nélson
Proença, Eujácio Simões, Adolfo Marinho, Luiz Car
los Hauly, Nice Lobão, Paulo de Almeida, Delfim
Netto e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.
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É o relatório.

11 - Voto do Relator

Consoante o Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, compete a esta CCJR manifestar-se
quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa da proposta original e de todas as emen
das que lhe foram apresentadas.

Estão satisfeitos os mandamentos dos artigos
22, I e 61 da Lei Maior não ocorrendo, pois, vício
constitucional. Ademais, as proposições não contra
riam Princípio Geral de Direito, de onde decorre a
juridicidade de seus mandamentos.

Quanto a técnica Legislativa, nenhuma ressal
va merecem as proposições, estando o projeto de
lei e suas emendas perfeitamente de acordo com o
estatuído pela Lei Complementar n° 95/98, que dis
ciplina o processo de elaboração das leis, e no que
respeita à redacional, a proposta ao final aprovada
poderá, no momento processual adequado, ter corri
gidas as incorreções ora existentes.

Por sua vez, na Comissão de Finanças e Tri
butação, a proposição recebeu quatro emendas,
sendo que todas elas, de autoria dos Deputados
Max Rosenmann, Ricardo Berzoni, Fetter Júnior e
João Eduardo Dado, além de incluir na proposta ori
ginai os pensionista, também delimitavam o alcance
do benefício aos todos os empregados do ECT inte
grados ao seu quadro de pessoal até 31 de dezem
bro de 1976.

Nessa Comissão técnica o projeto de lei e a
emenda aprovada pela Comissão de Seguridade Soci
al e Família foram considerados adequados e compatí
veis com o plano plurianual, com as diretrizes orçamen
tárias e com o orçamento anual - nos termos da emen
da apresentada pelo relator, a qual, visando a delimitar
os gastos da União com a concessão do benefício, dis
põe que a complementação da aposentadoria seja
paga na forma prevista pela Lei Orgânica da Previdên
cia Social.

Lado outro, as quatro emendas apresentadas
perante essa mesma Comissão foram por ela consi
deradas impertinentes por tratarem de matéria alhe
ia às suas atribuições.

não foram apresenta- que incluía os pensionistas daqueles empregados
do DCI no conjunto dos beneficiados pela nova re
gra.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do
nobre Deputado Paulo de Almeida, tem por objeti
vo estender os benefícios da Lei n° 8.529, de 14
de dezembro de 1992, aos empregados da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
FOI, originários do ex-Departamento dos Correios
e Telégrafos - DCT.

Para tanto, apresentou proposição, nos se
guintes termos:

"Art. 1° Fica estendida a garantia de
complementação de aposentadoria, a todos
os empregados da Empresa Brasileira de
Correios se Telégrafos - ECT, ativos e inati
vos, independentemente do regime jurídico
e da data de sua admissão, o benefício as
segurado de que trata a Lei n° 8.529, de 14
de dezembro de 1992.

Art. 2° Esta lei, entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário e especialmente o
art. 4° da Lei nO 8.529, de 14 de dezembro
de 1992."

Segundo o autor, o que se pretende é espancar
a aberrante e imoral discriminação que atinge os ad
mitidos em 1968, por concurso público, como celetis
tas, pelo Departamento de Correios e Telégrafos, em
relação ao tratamento dado aos ex-servidores públi
cos que, no mesmo órgão, fizeram opção pelo regi
me celetista. Ocorre que para esses últimos a Lei n°
8.529/92, autoriza a complementação da aposenta
doria, enquanto que para os primeiros nega tal bene
fício.

O Projeto de Lei foi distribuído às Comissões
de Seguridade Social e Família; de Finanças e Tri
butação; e de Constituição e Justiça e de Redação,
esta, para juízo de constitucionalidade, juridicidade,
regimentalidade, de técnica legislativa e redacional,
fase em que ora se encontra.

Da Comissão de Seguridade Social e Família,
mereceu aprovação com uma emenda do relator

sessões. Esgotado o prazo,
das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2001. 
Rejane Saleta Marques.
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, Face ao exposto, voto pela constitucionalida
de, juridicidade, regimentalidade e boa técnica reda
cional e legislativa do Projeto de Lei n° 1.745, de
1999, e das emendas aprovadas pelas Comissões
de Seguridade Social e Família e de Finanças e Tri
butação.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2001.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei n° 745-B/99 e
das emendas das Comissões de Seguridade Social
e Família e de Finanças e Tributação, nos termos do
parecer do Relator Deputada Renato Vianna.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Inaldo Leitão - Presidente, Robson Tuma e
Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, André Benassi,
Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Murilo Do
mingos, Nélson Marchezan, Nélson Otoch, Edmun
do Galdino, Sérgio Carvalho, Nélson Otoch, Edmun
do Galdino, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Zulaiê
Cobra, Jaime Martins, Pães Landim, Paulo Maga
lhães, lédio Rosa, Coriolano Sales, Dr. Antônio
Cruz, Geovan Freitas, Cezar Schirmer, Roland La
vigne, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoíno,
Marcos Rolim, Augusto Farias, Edmar Moreira, Gér
son Peres, José Antônio Almeida, Fernando Coruja,
José Roberto Batochio, Luciano Bivar, Léo Alcânta
ra, Ricardo Rique, Atila Lins, Jairo Carneiro, Paulo
Marinho, Vic Pires Franco, Nelo Rodolfo, Osvaldo
Reis, Themístocles Sampaio, Mauro Benevides,
Nélson Pellegrino, Ary Kara Roberto Balestra e Bis
po Wanderval.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

* PROJETO DE LEI N° 3.738-A, DE 2000
(Da SI"" Nair Xavier Lobo)

Especifica condições a serem ob
servadas para a implementação de pro
gramas de incentivo ao turismo financia
dos, no todo ou em parte, por recursos
públicos federais; tendo parecer da Co
missão de Economia, Indústria e Comér
cio, pela rejeição (Relator: Dep. Virgílio
Guimarães).

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

• Projeto inicial publicado no DCD de 14-11-00.

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.738/00

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Pre
sidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 29-3-01, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresenta
das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2001. - Apa
recida de Moura Andrade, Secretária.

PARECER VENCEDOR

Na reunião de 17-10-01 desta Comissão sub
meteu-se à apreciação de seus integrantes o pare
cer, elaborado pelo nobre Deputado João Pizzolatti,
ao PL n° 3.738/00, que "Especifica condições a se
rem observadas para a implementação de progra
mas de incentivo ao turismo financiados, no todo ou
em parte, por recursos públicos federais". Referido
projeto preconiza que os programas de incentivo ao
turismo financiados, no todo ou em parte, por recur
sos públicos federais serão implementados apenas
nos Estados e Municípios que disponibilizarem me
canismos próprios de incentivo à atividade turística,
em consonância com planos diretores específicos
para o setor. A proposição sob comento estipula,
ainda, que o objeto dos programas supramenciona
dos inclui as seguintes atividades, dentre outras: in
vestimentos em infra-estrutura turística; formação e
capacitação de mão-de-obra do setor turístico; le
vantamento e divulgação do potencial turístico; re-
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cuperação de sítios históricos, ambientais e arqueo
lógicos; construção e reforma de meios de hospeda
gem, parques temáticos, teatros e anfiteatros, tele
féricos, centros de compra e de convenções, par
ques de exposições e de rodeios e parques de es
tâncias climáticas, termais e hidrominerais. Em seu
parecer, o ilustre Relator concluiu pela aprovação do
projeto sob exame.

Conquanto, em nosso ponto-de-vista, mere
çam encômios tanto as intenções da ilustre autora,
quanto o trabalho parlamentar do insigne Deputado
João Pizzolatti, cremos que a proposição em tela
lança mão de um instrumento inadequado para al
cançar os fins almejados. De fato, há de se lembrar
que a grande maioria dos mais de 5.500 municípios
brasileiros não dispõe das condições administrati
vas e financeiras minimamente necessárias para
fazer frente às exigências preconizadas no projeto
sob apreciação. Ademais, a proposição sob co
mento introduz com excessiva minudência as ativi
dades que deveriam compor o objeto dos progra
mas de incentivo ao turismo financiados, no todo
ou em parte, por recursos públicos federais. Assim,
a nosso ver, a implementação de tais medidas aca
baria, paradoxalmente, por inviabilizar a dissemina
ção daqueles programas e, conseqüentemente, por
não cumprir o propósito maior de fortalecimento do
turismo nacional.

Por todos estes motivos, votamos pela rejeição
do Projeto de Lei nO 3.738, de 2000.

É o voto, salvo melhor juízo.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Virgílio Guimarães, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou
unanimemente o Projeto de Lei n° 3.738/2000, nos
termos do Parecer Vencedor do Deputado Virgílio
Guimarães. O parecer do Deputado João Pizzolatti
passou a constituir voto em separado.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Marcos Cintra, Presidente - Gerson Gabrielli e
Jaques Wagner, Vice-presidentes - Alex Canziani 
Almeida de Jesus - Antônio do Valle - Delfim Netto
- Edison Andrino - Emerson Kapaz - Givaldo Ca
rimbão - João Pizzolatti - Jurandil Juarez - Léo
Alcântara - Márcio Fortes - Osório Adriano - Ru
bem Medina e Zila Bezerra, Titulares; Aloizio Merca
dante - Badu Picanço - Carlito Merss - Elcione Bar-

balho - Francisco Garcia - Ricardo Ferraço e Wal
demir Moka, Suplentes.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Marcos Cintra, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
JOÃO PIZZOLATTI

O Projeto de Lei n° 3.738/00, de autoria da
nobre Deputada Nair Xavier Lobo, especifica condi
ções a serem observadas para a implementação
de programas de incentivo ao turismo financiados,
no todo ou em parte, por recursos públicos federa
is. Após a reafirmação do objeto da proposição no
seu art. 1°, o art. 2° preconiza que os programas de
incentivo ao turismo financiados, no todo ou em
parte, por recursos públicos federais serão imple
mentados apenas nos estados e municípios que
disponibilizarem mecanismos próprios de incentivo
à atividade turística, em consonância com planos
diretores específicos para o setor. O parágrafo úni
co do mesmo dispositivo estipula que o objeto dos
programas supramencionados inclui as seguintes
atividades, dentre outras: investimentos em infraes
trutura turística; formação e capacitação de
mão-de-obra do setor turístico; levantamento e di
vulgação do potencial turístico; recuperação de síti
os históricos, ambientais e arqueológicos; constru
ção e reforma de meios de hospedagem, parques
temáticos, teatros e anfitéatros, teleféricos, centros
de compra e de convenções, parques de exposi
ções e de rodeios e parques de estâncias climáti
cas, termais e hidrominerais.

Por seu turno, o art. 3° do projeto em tela defi
ne que, no caso de programas de incentivo ao turis
mo financiados, no todo ou em parte, por institui
ções financeiras oficiais os quais se encontrem em
execução na data de publicação desta lei, o dispos
to no artigo anterior só se aplicará ao final do prazo
de três anos, contados da mesma data. Por fim, o
art. 4° prevê o prazo de 180 dias para que o Poder
Executivo regulamente a lei, a contar de sua publi
cação.

Em sua justificação, a ilustre autora ressalta
que já não restam dúvidas quanto à importância
econômica e social do turismo, lembrando que as in
formações disponíveis indicam que, em todo o mun
do, a cada ano, trilhões de dólares são movimenta
dos e milhões de postos de trabalho são mantidos
pelo contingente cada vez maior de viajantes que
cruzam as fronteiras em todas as direções. Em sua
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opinião, também o Brasil despertou para o potencial
de geração de emprego e renda decorrente do apro
veitamento racional da atividade turística em nosso
País, observando que o Governo Federal, alguns
Governos Estaduais, algumas administrações muni
cipais e o empresariado têm buscado alternativas
para que nossa vocação natural para o turismo seja,
enfim, plenamente utilizada.

Ainda de acordo com a insigne Parlamentar,
dentre os instrumentos empregados, papel impor
tante cabe aos programas de incentivo ao turismo,
especialmente àqueles financiados, no todo ou em
parte, por instituições financeiras federais. Em seu
ponto-de-vista, no entanto, entraves de duas ordens
têm impedido que esse mecanismo de fomento à
atividade turística proporcione resultados mais ex
pressivos. Em primeiro lugar, as crônicas dificulda
des de natureza orçamentária, típicas do momento
de ajuste macroeconômico que atualmente atraves
samos. Em segundo lugar, a reduzida intensidade
da participação das esferas estaduais e municipais
em um esforço simultâneo com as entidades federa
is que incentivam os investimentos, privados e públi
cos, na indústria turística.

Neste sentido, a eminente Deputada conside
ra que a proposta sob exame busca contribuir para
a superação deste último grupo de obstáculos a
uma maior expansão do turismo no País. De acor
do com sua opinião, ao vincular a implementação
dos programas de incentivo ao turismo financiados,
no todo ou em parte, por recursos públicos federais
à disponibilização, pelos estados e municípios be
neficiários, de mecanismos próprios de incentivos à
atividade turística, em consonância com Plano Di
retor específico para o setor, procura-se alcançar
um duplo objetivo. De um lado, a explicitação da
necessidade da indispensável sinergia entre as ini
ciativas federais, estaduais e municipais, sem o
que não se logrará atingir o pleno aproveitamento
dos recursos invertidos. De outra parte, o estímulo
à montagem, por parte dos estados e municípios,
de Planos Diretores de Turismo, capazes de orien
tar, disciplinar e racionalizar a atuação do Poder
Público na área turística, nos respectivos limites de
competência. A ínclita Parlamentar ressalta, ainda,
que a proposição sob comento dá forma concreta a
uma das sugestões constantes das "Ações e Re
sultados" da Carta de Goiás, elaborada por ocasião
do I Congresso Brasileiro da Atividade Turística, re
alizado de 5 a 7 de dezembro de 1999, na região
das Águas Quentes, Municípios de Rio Quente e
Caldas Novas, em Goiás.

Dezembro de 200 I

o Projeto de Lei n° 3.738/00 foi distribuído em
13-11-00, pela ordem, às Comissões de Economia,
Indústria e Comércio e de Constituição e Justiça e
de Redação, em regime de tramitação ordinária.
Encaminhado o projeto em tela à Comissão de Eco
nomia, indústria e Comércio em 11-1-01 , fomos hon
rados, em 27-3-01, com a missão de relatá-lo. Não
se apresentaram emendas à proposição até o final
do prazo regimental para tanto destinado, em
5-4-01.

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, apreciar a matéria quanto
ao mérito, nos aspectos atinentes às atribuições do
Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regimento
Interno desta Casa.

É o relatório.

11 - Voto

Trata-se de matéria das mais importantes,
posto que voltada para a busca de novos caminhos
para o desenvolvimento do turismo nacional. Nunca
é demais lembrar, a propósito, que a indústria turísti
ca é, hoje, uma das principais alternativas de gera
ção de emprego e renda em nosso País, consoante
as tendências observadas em todo o mundo nesse
sentido. Assim, é indispensável que devotemos o
melhor de nossas atenções a tão relevante tema.

O caminho escolhido pela ilustre parlamentar
foi o de privilegiar o engajamento dos estados e mu
nicípios ao esforço - que deve ser nacional - de va
lorização do turismo. Para tanto, a proposição em
tela preconiza que os programas de incentivo ao tu
rismo financiados, no todo ou em parte, por recursos
públicos federais serão implementados apenas nos
estados e municípios que disponibilizarem mecanis
mos próprios de incentivo à atividade turística, em
consonância com planos diretores específicos para
o setor.

Considerando que, dos mais de 5.500 municí
pios brasileiros, a grande maioria vê-se a braços
com formidáveis dificuldades financeiras para o
cumprimento de suas atribuições mais básicas, o
projeto tem o mérito de buscar assegurar o compro
metimento das administrações estaduais e munici
pais com a atividade turística, sem obrigar que isso
se dê exclusivamente através do aporte de recursos
financeiros. Na verdade, dificuldades financeiras
crônicas e oferta restrita de recursos humanos capa
citados têm feito com que grandes planos baseados
em modernos conceitos de Administração Pública
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estejam inevitavelmente fadados ao fracasso na ma
ior parte de nossas cidades; portanto, deixar em
aberto a forma de incentivar a atividade turística é
uma solução inteligente que permite às administra
ções locais usar a criatividade no contexto das co
munidades que representam.

Além do mais, a regulamentação da matéria
poderá sugerir formas de apoio diferenciadas que
considerem, justamente, as grandes desigualdades
que existem entre os diversos municípios brasilei
ros, exigindo maiores contrapartidas dos que possu
em maior capacidade financeira e administrativa.

Dessa forma, centenas de municípios com po
tencial turístico poderão ter acesso aos programas
de incentivo ao turismo financiados, no todo ou em
parte, por recursos públicos federais, mas serão, ao
mesmo tempo, compelidos a criar uma mentalidade
voltada para o bom atendimento do turista.

Por todos estes motivos, votamos pela aprova
ção do Projeto de Lei nO 3.738. de 2000.

É o voto, salvo melhor juízo.

Sala da Comissão, 28 de setembro de 2001. 
Deputado João Pizzolatti, Relator.

·PROJETO DE LEI N° 4.350-A, DE 2001
(Do Sr. Josué Bengtson)

Dispõe sobre a concessão de passe
livre às pessoas portadoras de hansenía
se no transporte público coletivo rodo
viário interestadual; tendo parecer da Co
missão de Viação e Transportes, pela
aprovação, com emenda (Relator: Dep.
Chico da Princesa).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; de Seguridade Social e Família; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 27-3-01

PARECER DA COMISSÃO DE
VIAÇÃO E TRANSPORTES

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.350/01

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 22-5-01 , por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 29 de maio de 2001 - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

I - Relatório

Chega-nos para exame nesta Comissão o Pro
jeto de Lei n° 4.350/01, de iniciativa do Deputado Jo
sué Bengtson, que concede passe livre às pessoas
portadoras de hanseníase no transporte público cole
tivo rodoviário interestadual de passageiros.

O PL estatui o prazo de noventa dias para a en
trada em vigor da lei, a partir da data de sua publica
ção.

Esgotado o prazo regimental não foram entre
gues emendas ao projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A hanseníase é uma doença estigmatizada pela
sociedade, devido ao desconhecimento e preconceito
que a revestem desde os primórdios de sua ocorrên
cia.

Embora a evolução da ciência tenha deter
minado a cura da doença apenas com tratamento
ambulatorial, desde que descoberta em tempo
hábil, as pessoas contaminadas pelo Bacilo de
Hansen ainda tendem ao auto isolamento sob o
impacto da descoberta.

Porém, quando essas pessoas residem em lo
calidades pouco desenvolvidas, impõem-se desloca
mentos para cidades em busca de tratamento ade
quado, tendo em vista evitar as seqüelas da doen
ça, o que para muitos doentes torna-se impeditivo,
devido aos custos da viagem.

O projeto de lei do Deputado Josué Bengtson
provê apoio às pessoas portadoras de hanseníase
mediante o passe livre no transporte coletivo rodo
viário interestadual o qual, pelo caráter humanitário
e de justiça social, merece nosso apoio.
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No entanto, o projeto apresenta o óbice da in
definição da fonte do custeio, aspecto que pode
comprometer sua aplicabilidade, pelo que propomos
emendá aditiva estabelecendo o Sistema Único de
Saúde - SUS - como origem dos recursos para co
brir o benefício pretendido.

Desse modo, somos pela aprovação do PL n°
4.350, de 2001 , acrescido da emenda aditiva em ane
xo.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2001 
Deputado Chico da Princesa, Relator.

EMENDA ADITIVA N° 1

Art. 1° Fica acrescido o seguinte parágrafo único
ao art. 1° do PL nO 4.350/01:

"Parágrafo único. O passe livre será
custeado com recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS."

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2001 - Depu
tado Chico da Princesa, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro
jeto de Lei n° 4.350/01, com emenda, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Chico da Princesa.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philemon Rodrigues, Presidente; Robério Araújo e
Ary Kara, Vice-Presidentes; Affonso Camargo, Chi
co da Princesa, Duílio Pisaneschi, Márcio Matos,
Roberto Rocha, Romeu Queiroz, Sérgio Reis, Neu
ton Lima, Pedro Fernandes, Asdrúbal Bentes, Da
mião Feliciano, Marcelo Teixeira, Pedro Chaves,
Manoel Vitório, Albérico Filho, Mário Negromonte,
Airton Cascavel e Lael Varella - titulares; e Carlos
Dunga, Francistônio Pinto, José Chaves, Marcos
Lima, Simão Sessim, João Sampaio e João Tota 
suplentes.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Acrescente-se ao art. 1° do projeto o seguinte
parágrafo único:

"Art. 1° ..

Parágrafo UnlCO. O passe livre será
custeado com recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS."(AC)

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

·PROJETO DE LEI N° 4.818-A, DE 2001
(Do Sr. Paulo Paim)

Determina a criação de ouvidoria
nas empresas que especifica; tendo pa
recer da Comissão de Economia, Indús
tria e Comércio, pela rejeição (relator:
Dep. Rubem Medina).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Trabalho, de Administração
e Serviço Público; e de Constituição e Justi
ça e de Redação (Art. 54) - 24, 11)

'Projeto inicial publicado no DCD de 9-6-01

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMERCIO

SUMÁRIO

-termo de recebimento de emendas
-parecer vencedor
-parecer da Comissão
-voto em separado

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.818/01

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Pre
sidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 21-8-01, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresenta
das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 28 de agosto 2001. - Apa
recida de Moura Andrade, Secretária.

PARECER VENCEDOR

1- Relatório

Foi submetido ao exame desta Comissão, em
reunião realizada em 31 de outubro do corrente ano,
o voto do eminente Deputado Rubens Bueno, pela
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aprovação do projeto de lei epigrafado, que objetiva
criar, nas empresas com mais de 50 empregados,
uma ouvidoria destinada a observar e criticar even
tuais falhas da empresa e propor medidas que vi
sem implementar melhorias em seu funcionamento
ou na qualidade de seus produtos.

Posta em votação, a proposição foi rejeitada
pela maioria dos membros presentes, cabendo-nos,
por indicação do Sr. Presidente e a teor do art. 57,
XII do Regimento Interno, a elaboração do voto ven
cedor.

11- Voto

A grande maioria das áreas de ouvidoria ou
ombudsman se acham instaladas em órgãos públi
cos federais, estaduais e municipais. Da mesma for
ma, no setor privado, encontramos a atividade prin
cipalmente empresas de radiodifusão e nas jornalís
ticas, dentre outras.

Nesse contexto, o projeto em tela viria, ao
nosso entendimento, criar mais um mecanismo
de intervenção dos empregados na gestão das
empresas, o que se nos apresenta como inaceitá
vel para as organizações privadas em geral. De
cisões como a de manter um setor de atendimen
to aos reclamos e sugestões dos empregados de
vem caber aos órgãos diretivos de cada empresa,
aos quais, de resto, se atribuem as responsabili
dades pela gestão do negócio. Não caberia sub
meter tal decisão, de Caráter privado, aos rigoris
mos de norma legal.

Por outro lado, mesmo que seja tal a decisão
patronal, não caberia a eleição de um ouvidor por
escrutínio secreto determinada por norma legal. É
intuitivo que, em se tratando de decisão corporativa,
deverá ser nomeado ouvidor aquele que a empresa
assim designar, pelos métodos que ela desejar.

Somos contra, portanto, iniciativas como a em
tela, que contribuem para o engessamento das rela
ções empresa-empregados, mormente ao criar no
vos cargos cobertos pela estabilidade, e que intro
duzem um viés de co-gestão do negócio incompatí
vel com as características da iniciativa privada, sob
cujo primado regem-se os princípios da atividade
econômica definidos em nossa Carta Magna.

Face ao exposto, votamos pela rejeição do
Projeto de Lei nO 4.818, de 2001.

Sala da Comissão, 6 de novembro de 2001. 
Deputado Rubem Medina.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou
unanimemente o Projeto de Lei n° 4.818/01, nos ter
mos do Parecer Vencedor do Deputado Rubem Me
dina. O parecer do Deputado Rubens Bueno passou
a constituir voto em separado.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Marcos Cintra, Presidente - Gerson Gabrielli e
Jaques Wagner, Vice-presidentes - Alex Canziani 
Almeida de Jesus - Antônio do Valle - Delfim Netto
- Edison Andrino - Emerson Kapaz - Givaldo Ca
rimbão - João Pizzolatti - Jurandil Juarez - Léo
Alcântara - Márcio Fortes - Osório Adriano - Ru
bem Medina e Zila Bezerra, Titulares - Aloízio Mer
cadante - Badu Picanço - Carlito Merss - Elcione
Barbalho - Francisco Garcia - Ricardo Ferraço e
Waldemir Moka, Suplentes.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Marcos Cintra, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
RUBENS BUENO

Submete-se ao exame desta Comissão o pro
jeto de lei epigrafado, que objetiva criar, nas em
presas com mais de 50 empregados, uma ouvido
ria destinada a observar e criticar eventuais falhas
da empresa e propor medidas que visem imple
mentar melhorias em seu funcionamento ou na
qualidade de seus produtos.

A proposição prevê que a atuação do ouvidor
se dará por iniciativa própria, de empregado da
própria empresa ou a partir da reclamação de qual
quer cidadão.

Como de praxe, o ouvidor será eleito em vota
ção secreta, com mandato de um ano - permitida
uma recondução, e terá proteção contra dispensa
arbitrária ou sem justa causa desde o início do man
dato até seis meses após o seu encerramento.

O projeto foi distribuído, pela ordem, às Comis
sões de Economia, Indústria e Comércio; de Traba
lho, de Administração e Serviço Público; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação, cabendo-nos, neste
primeiro Colegiado, a relataria.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas à proposição.
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11- Voto

É sem dúvida meritória a iniciativa em tela, que
objetiva aumentar os canais de comunicação entre
as empresas e seus empregados e consumidores.

Nesse contexto, a designação de um empre
gado para exercer as funções de ouvidor revela-se
particularmente feliz, pois assegura um conhecimen
to interno sobre o funcionamento da empresa, sua
política em relação à mão de obra e, acima de tudo,
sua concepção do que sejam padrões de qualidade
e atendimento a clientes.

Conforme salienta o nobre autor, a ouvidaria
democratiza de tal maneira as relações entre o ór
gão e seus usuários que até esta Casa, recente
mente, criou a sua.

Face ao exposto, e na certeza de que a propo
sição não afetará economicamente as empresas,
face ao seu baixo custo de implantação, é que vota
mos pela aprovação do Projeto de Lei nO 4.818, de
2001.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2001. 
Deputado Rubens Bueno.

*PROJETO DE LEI N° 5.101-A, DE 2001
(da s,-a Nair Xavier Lobo)

Acrescenta às Leis nOs 6.505, de 13
dezembro de 1977; 8.181, de 28 de março
de 1991; e 8.623, de 28 de janeiro de 1993
disposições relacionadas com a segu
rança de turistas; tendo parecer da Co
missão de Economia, Indústria e Comér
cio, pela aprovação (Relator: Dep. Márcio
Fortes).

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

'Projeto inicial publicado no DCD de 17-8-01

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 5.101/01

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 27-9-01, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 3 de outubro 2001. - Apare
cida de Moura Andrade, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 5.101/01, de autoria da no
bre Deputada Nair Xavier Lobo, acrescenta às Leis
n° 6.505, de 13-12-77, nO 8.181, de 28-3-91, e n°
8.623, de 28-1-93, disposições relacionadas com a
segurança de turistas. O art. 1° da proposição em
tela preconiza a inclusão de um § 5° ao art. 2° da
Lei n° 6.505, de 13-12-77, cujo texto define que os
serviços turísticos especificados no caput deste dis
positivo - a saber, hotéis, albergues, pousadas,
hospedarias, motéis e outros meios de hospedagem
de turismo; restaurantes de turismo; acampamentos
turísticos campings; agências de turismo; transpor
tadoras turísticas; empresas que prestem serviços
aos turistas e viajantes, ou a outras atividades turís
ticas; e outras entidades que tenham regularmente
atividades reconhecidas pelo Poder Executivo como
de interesse para o turismo - ficam obrigados a pro
videnciar as informações preventivas, de forma tem
pestiva e ostensiva, bem como os meios a que pos
sam recorrer os seus clientes em casos de agressão
à incolumidade da pessoa e do patrimônio.

Por seu turno, o art. 2° do projeto sob exame
determina a inclusão de um inciso XVII ao art. 2° da
Lei n° 8.181, de 28-3-91, fazendo constar dentre as
competências atribuídas ao Instituto Brasileiro de
Turismo - EMBRATUR o estímulo às iniciativas pú
blicas e privadas tendentes a orientar preventiva
mente pessoas ou grupos organizados de turistas a
respeito de locais onde os riscos de assaltos sejam
elevados ou onde haja registros de atendimento in
satisfatório. Por fim, o art. 3° da proposição dispõe
sobre o acréscimo de uma alínea g ao art. 5° da Lei
n° 8.623, de 28-1-93, a qual inclui dentre as atribui
ções do Guia de Turismo a orientação preventiva de
pessoas ou de grupos organizados de turistas a res-
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peito de locais onde os riscos de assaltos sejam ele
vados ou onde haja registros de atendimento insa
tisfatório.

Em sua justificação, a ilustre autora argumenta
que persiste uma lacuna na legislação nacional que
dispõe sobre as atividades turísticas no tocante às
medidas preventivas relacionadas com a segurança
do turista. Ressalta, ainda, que, em sua opinião, os
turistas merecem um tratamento peculiar quanto a
este aspecto, por três razões. Em primeiro lugar, o
viajante deve ser objeto de solidariedade, por não
estar inteiramente familiarizado com os costumes da
sociedade visitada. Além disso, o turista é um convi
dado em nosso país, em nosso Estado, ou em nos
so município, o que lhe concede as prerrogativas da
hospitalidade característica do povo brasileiro. Por
fim, a divulgação de notícias relativas a casos de vi
olência ou de maus tratos praticados contra turistas
que nos visitam pode prejudicar o imenso esforço
institucional voltado para o fortalecimento da posi
ção do Brasil como centro turístico. Assim, de acor
do com a insigne Parlamentar, há uma efetiva e evi
dente relação de causa e efeito entre a segurança
do turista e o sucesso da prestação de serviços tu
rísticos como um todo.

O Projeto de Lei n° 5.1 01/01 foi distribuído em
16-8-01, pela ordem, às Comissões de Economia,
Indústria e Comércio e de Constituição e Justiça e
de Redação, em regime de tramitação ordinária.
Encaminhado o projeto em tela à Comissão de
Economia, Indústria e Comércio em 18-9-01, fo
mos honrados, em 25-9-01, com a missão de rela
tá-lo. Não se apresentaram emendas à proposição
até o final do prazo regimental para tanto destina
do, em 3-10-01.

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, apreciar a matéria quanto
ao mérito, nos aspectos atinentes às atribuições do
Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regimento
Interno desta Casa.

É o relatório.

11- Voto do Relator

A iniciativa em tela afigura-se-nos extrema
mente oportuna, dadas as dimensões e o significa
do econômico e social da indústria do turismo. De
fato, trata-se de um setor que contribui sobremanei
ra para a geração de emprego e renda no mundo,
em geral, e no Brasil, em particular. Justifica-se, por
tanto, o interesse do Governo Federal e dos gover
nos estaduais pelo turismo, que já foi guindado aos
postos mais altos das respectivas prioridades.

Neste sentido, somos inteiramente favoráveis
ao projeto sob apreciação. É inegável que a segu
rança individual é um dos fatores decisivos para a
seleção de um destino turístico, especialmente em
um cenário de acirrada competição e elevada pro
fissionalização do mercado. Não se pode negar, in
felizmente, que nosso país ainda se vê a braços
com grandes dificuldades neste aspecto. Assim,
providências que diminuam a probabilidade de que
turistas sejam vítimas de agressões ou de assaltos
devem ser rapidamente incorporadas ao nosso ar
cabouço legal relativo ao setor.

Por todos estes motivos, votamos pela aprova
ção do Projeto de Lei n° 5.1 01, de 2001.

É o voto, salvo melhor juízo.
Sala da Comissão, 22 de novembro de 2001 . 

Deputado Márcio fortes, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
5.101/01, nos termos do Parecer do relator, De
putado Márcio Fortes.

Participaram da votação os Senhores De
putados Marcos Cintra, Presidente - Gerson Ga
brielli e Jaques Wagner, Vice-presidentes - Alex
Canziani - Almeida de Jesus - Antônio do Valle
- Delfim Netto - Edison Andrino - Emerson Ka
paz - Givaldo Carimbão - João Pizzolatti - Ju
randil Juarez - Léo Alcântara - Márcio Fortes 
Osório Adriano - Rubem Medina e Zila Bezerra,
Titulares - Aloízio Mercadante - Badu Picanço 
Carlito Merss - Elcione Barbalho - Francisco
Garcia - Ricardo Ferraço e Waldemir Moka. Su
plentes.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Marcos Cintra, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 1.196-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.605/00
TVR N° 454/00

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária e Cultural Nascente do
Vale de Alfredo Wagner a executar serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de
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Alfredo Wagner, Estado de Santa catarina; O voto é, portanto, pela constitucionalidade, ju-
tendo parecer da Comissão de Constitui- ridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De-
ção e Justiça e de Redação, pela constitu- ereto Legislativo n° 1.196, de 2.001, de autoria da
cionalidade, juridicidade e técnica legislati- Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
va (Relator: Dep. Fernando Coruja). Informática.

(À Comissão de Constituição e Justiça Sala da Comissão 21 de novembro de 2001 _
e de Redação - Art. 54» Deputado Fernando C~ruja Relator. .

'Projeto inicial publicado no OCO de 16-10-01 '

111 - Parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática desta Casa, na forma regimen
tal, elaborou o presente Projeto de Decreto Legisla-

o .
tivo n 1.196, de 2001 , aprovando o ato que autoriza
a Associação Comunitária e Cultural Nascente do
Vale de Alfredo Wagner a executar serviço de radio
difusão comunitária, na cidade de Alfredo Wagner,
Estado de Santa Catarina.

O processo foi encaminhado a esta Comissão,
para sua manifestação no que se refere ao temário
do inciso 111, do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Compete a este órgão técnico proferir, conclusi
vamente, parecer sobre a constitucionalidade, juridi
cidatte e técnica legislativa da proposição em exame,
nos termos do art. 32, 111, a, do Regimento Interno
desta Casa.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, conforme dispõe o art. 49, XII, da
Constituição Federal. Por conseguinte, o Projeto de
Decreto Legislativo é a proposição adequada, se
guindo o entendimento preceituado no art. 109 do
Regimento Interno desta Casa.

A presente iniciativa atende ao que dispõe o §
5° do art. 220 e atende às demais exigências da
Constituição Federal. Obedece, também, aos requi
sitos de juridicidade e às normas de técnicas legisla
tivas.

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou unanimemente pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa do Projeto de Decre
to Legislativo n° 1.196/01, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Fernando Coruja. Os Depu
tados Geraldo Magela, Marcos Rolim, José Genoí
no, José Dirceu e Luiz Eduardo Greenhalgh absti
veram-se de votar.

Participaram da votação os Senhores Deputa-
dos:

Inaldo Leitão, Presidente - Zenaldo Coutinho
- Robson Tuma e Osmar Serraglio, Vice-Presi
dentes - Alceu Collares - Alexandre Cardoso 
André Benassi - Augusto Farias - Bispo Rodri
gues - Coriolano Sales - Custódio Mattos - Dr.
Antonio Cruz - Eurico Miranda - Fernando Coruja
- Geovan Freitas - Geraldo Magela - Gerson Pe
res - lédio Rosa - Jaime Martins - Jarbas Lima 
José Antonio Almeida - José Dirceu - José Geno
íno - José Roberto Batochio - Luiz Eduardo Gree
nhalgh - Marcos Rolim - Mendes Ribeiro Filho 
Moroni Torgan - Murilo Domingos - Paes Landim
- Paulo Magalhães - Renato Vianna - Sérgio Car
valho - Sérgio Miranda - Zulaiê Cobra - Átila Lins
- Claudio Cajado - Cleonâncio Fonseca - Dr. Be
nedito Dias - Freire Júnior - Jairo Carneiro - Léo
Alcântara - Luis Barbosa - Nelo Rodolfo - Odílio
Balbinotti - Reinaldo Gripp - Ricardo Rique e
Wagner Rossi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.213-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM W 1.689/00
TVR W 560/00

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Amparo Social, Comu
nicação e Cultura de Aracatu a executar
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serviço de radiodifusão comunitária, na lo
calidade de Aracatu, Estado da Bahia; ten
do parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa (Re
lator: Dep. Jairo Carneiro).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 54»

-Projeto inicial publicado no OCO de 16-10-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O projeto de Decreto Legislativo em epígrafe
aprova "o ato a que se refere a Portaria n° 547, de
14 de setembro de 2000, que autoriza a Associação
Comunitária de Amparo Social, Comunicação e Cul
tura de Aracatu a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito a
exclusividade, na localidade de Aracatu, Estado da
Bahia".

Na Exposição de Motivos que acompanha o
ato, o Senhor Ministro de Estado das Comunicações
aponta a relevância da atuação dessas entidades
para "o desenvolvimento e a sedimentação da cultu
ra geral das localidades postulantes", atestando,
após análise técnica e jurídica por aquele Ministério,
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito
da Associação Comunitária de Amparo Social, Co
municação e Cultura de Aracatu.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni·
cação e Informática, apreciando a matéria, aprovou
o parecer favorável da Relatora,

Deputada Nair Xavier Lobo à TVR nO 560/00,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo ora em
exame.

11 - Voto do Relator

Compete a esta Comissão, nos termos regimen
tais, pronunciar-se quanto à constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.213, de 2001.

Verifica-se que foram obedecidas as disposi
ções constitucionais relativas à matéria, visto que é
da competência da União explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão, os
serviços de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, cabendo ao Poder Executivo outorgar tais au
torizações, concessões e permissões, nos termos
dos arts. 21, XII, e 223, caput, da Constituição Fe
deral. Foram em igualmente atendidas as normas
constitucionais de natureza material, expressas nos
arts. 220 a 224 da Carta de 1988.

Outrossim, é da competência exclusiva do
Congresso Nacional apreciar os atos de concessão
e renovação de concessão de emissoras de rádio e
televisão, nos termos do art. 49, XII, da Constituição
Federal. Cumpre ressaltar que tais atos somente
produzirão efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, conforme dispõe o § 3° do art. 223
do mesmo diploma.

Nada havendo a opor quanto à juridicidade e à
técnica legislativa da proposição, manifestamo-nos
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n°
1.213, de 2001.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001 
Deputado Jairo Carneiro, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou unanimemente pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de
Decreto Legislativo n° 1.213/01, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Jairo Carneiro. Os
Deputados Geraldo Magela, Marcos Rolim, José
Genoíno, José Dirceu e Luiz Eduardo Greenhalgh
abstiveram-se de votar.

Participaram da votação os Senhores Depu
tados:

Inaldo Leitão, Presidente - Zenaldo Coutinho 
Robson Tuma e Osmar Serraglio, Vice-Presidentes
- Alceu Collares - Alexandre Cardoso - André Se
nassi - Augusto Farias - Bispo Rodrigues - Coriola
no Sales - Custódio Mattos - Dr. Antonio Cruz - Eu
rico Miranda - Fernando Coruja - Geovan Freitas 
Geraldo Magela - Gerson Peres - lédio Rosa - Jai
me Martins - Jarbas Lima - José Antonio Almeida 
José Dirceu - José Genoíno - José Roberto Bato
chio - Luiz Eduardo Greenhalgh - Marcos Rolim 
Mendes Ribeiro Filho - Moroni Torgan - Murilo 00-
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mingos - Paes Landim - Paulo Magalhães - Renato
Vianna - Sérgio Carvalho - Sérgio Miranda - Zulaiê
Cobra - Átila Lins - Claudio Cajado - Cleonâncio
Fonseca - Dr. Benedito Dias - Freire Júnior - Jairo
Carneiro - Léo Alcântara - Luis Barbosa - Nelo Ro
dolfo - Odílio Balbinotti - Reinaldo Gripp - Ricardo
Rique e Wagner Rossi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.220-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.710/00
TVR N° 579/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Beneficente e Filantrópica Nossa
Senhora de Fátima a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de
Piquet Carneiro, Estado do Ceará; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (Relator: Dep. Léo Alcântara).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 54))

'Projeto inicial publicado no OCO de 11-10-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, que aprova o ato a que se
refere a Portaria n° 566, de 18 de setembro de 2000,
que autoriza a Associação Beneficente e Filantrópi
ca Nossa Senhora de Fátima a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, na cidade de Piquet
Carneiro, Estado do Ceará.

De competência conclusiva das comissões, a
Mensagem n 1.710/00 foi apreciada primeiramente,
no mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, que aprovou parecer fa
vorável, apresentando o projeto de decreto legislati
vo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa da proposição em aná
lise.

A proposição atende aos requisitas constitu
cionais formais relativos à competência legislativa
da União e às atribuições do Congresso Nacional,
nos termos dos artigos 49, XII e 223 da nossa Lei
Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princfpios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.220,
de 2001.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001.
Deputado Leo Alcântara, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 1.220/01, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Léo Alcântara. Os Deputados Geraldo
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Magela, Marcos Rolim, José Genoíno, José Dirceu e COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
Luiz Eduardo Greenhalgh abstiveram-se de votar. JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Participaram da votação os Senhores Deputa- I - Relatório
dos:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho,
Robson Tuma e Osmar Serraglio - Vice-Presiden
tes, Alceu Collares, Alexandre Cardoso, André Be
nassi, Augusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano
Sales, Custódio Mattos, Dr. Antonio Cruz, Eurico Mi
randa, Fernando Coruja, Geovan Freitas, Geraldo
Magela, Gerson Peres, lédio Rosa, Jaime Martins,
Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho,
Moroni Torgan, Murilo Domingos, Paes Landim, Pa
ulo Magalhães, Renato Vianna, Sérgio Carvalho,
Sérgio Miranda, Zulaiê Cobra, AtUa Lins, Claudio

. Cajado, Cleonâncio Fonseca, Dr. Benedito Dias,
Freire Júnior, Jairo Carneiro, Léo Alcântara, Luis
Barbosa, Nela Rodolfo, Odílio Balbinotti, Reinaldo
Gripp, Ricardo Rique e Wagner Rossi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.416-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 564/01
TVR N° 800/01

Aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária Nova Erechim FM a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Nova Erechim,
Estado de Santa Catarina; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (Relator:
Dep. Fernando Coruja).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

'Projeto inicial publicado no OCO de 25-10-0 1

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática desta Casa, na forma regimen
tal, elaborou o presente Projeto de Decreto Legisla
tivo n° 1.416, de 2001, aprovando o ato que autoriza
a Rádio Comunitária Nova Erechim FM a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina.

O processo foi encaminhado a esta Comissão,
para sua manifestação no que se refere ao temário
do inciso 111 do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Compete a este órgão técnico proferir, conclusi
vamente, parecer sobre a consttlucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa da proposição em exame,
nos termos do art. 32, 111, a, do Regimento Interno des
ta Casa.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, conforme dispõe o art. 49, XII, da
Constituição Federal. Por conseguinte, o Projeto de
Decreto Legislativo é a proposição adequada, se
guindo o entendimento preceituado no art. 109 do
Regimento Interno desta Casa.

A presente iniciativa atende ao que dispõe o § 50
do art. 220 e atende às demais exigências da Consttlui
ção Federal. Obedece, também, aos requisitas de juri
dicidade e às normas de técnicas legislativas.

O voto é, portanto, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo nO 1.416, de 2001, de autoria da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática..

Sala da Comissão, 21 de Novembro de 2001.
- Deputado Fernando Coruja, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou unanimemente pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa do Projeto de Decre
to Legislativo n° 1.416/01, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Fernando Coruja Os Depu
tados Geraldo Magela, Marcos Rolim, José Genoí-



Aprova o ato que outorga permis
são ao Sistema Integrado de Rádio Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Brejo Santo, Estado do Ceará.

Autor: Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática

Relator: Deputado Leo Alcântara

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova o ato a que se refere
a Portaria n0261, de 16 de maio de 2001, que outorga
permissão ao Sistema Integrado de Rádio Ltda., para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Brejo Santo, Estado
do Ceará.

De competência conclusiva das comissões, a
Mensagem n° 752/01 foi apreciada primeiramente, no
mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, que aprovou parecer favo
rável, apresentando o projeto de decreto legislativo
em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão e Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa da proposição em aná
lise.

A proposição atende aos requisitas constitu
cionais formais relativos à competência legislativa
da União e às atribuições do Congresso Nacional,
nos termos dos artigos 49, XII e 223 da nossa Lei
Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

- parecer do relator
- parecer da Comissão

Aprova o ato que outorga permis
são ao Sistema Integrado de Rádio Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Brejo Santo, Estado do Ceará; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Dep. Léo Alcântara).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

'Projeto inicial publicado no DCD de 25-10-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

dos:
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no, José Dirceu e Luiz Eduardo Greenhalgh absti- COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
veram-se de votar. E DE REDAÇAO

Participaram da votação os Senhores Deputa- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.439, DE 2001

(MENSAGEM N° 752/01)
lnaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho 

Robson Tuma e Osmar Serraglio - Vice-Presidentes _
Alceu Collares - Alexandre Cardoso - André Benassi 
Augusto Farias - Bispo Rodrigues - Coriolano Sales 
Custódio Mattos - Dr. Antonio Cruz - Eurico Miranda,
Fernando Coruja, Geovan Freitas, Geraldo Magela 
Gerson Peres - lédio Rosa - Jaime Martins - Jarbas
Lima - José Antonio Almeida - José Dirceu - José Ge
noíno - José Roberto Batochio - Luiz Eduardo Gree
nhalgh - Marcos Rolim - Mendes Ribeiro Rlho - Mo
roni Torgan - Munia Domingos - Paes Landim - Paulo
Magalhães - Renato Vianna - Sérgio Carvalho - Sér
gio Miranda - Zulaiê Cobra - Atila Lins - Claudio Caja
do - Cleonâncio Fonseca Dr. Bened~o Dias Freire
Júnior Jairo Carneiro - Léo Alcântara - Luis Barbosa
- Nela Rodolfo - Odflio Balbinotti - Reinaldo Gripp 
Ricardo Rique e Wagner Rossi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.439-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 752/01
TVR N° 1024/01
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Obedecidos os requisitas constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.439,
de 2001.

Sala da Comissão, 21 de novembro 2001. - De
putado Léo Alcântara, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.439, DE 2001

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 1.439/01, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Léo Alcântara. Os Deputados Geraldo
Magela _ Marcos Rolim _ José Genoíno _ José
Dirceu e Luiz Eduardo Greenhalgh abstiveram-se de
votar. Participaram da votação os Senhoras Deputa
dos:

Inaldo Leitão - Presidente _ Zenaldo Coutinho
_ Robson Tuma e Osmar Serraglio - Vice-Presi
dentes, Alceu Collares _ Alexandre Cardoso _
André Benassi _ Augusto Farias _ Bispo Rodrigues

Coriolano Sales _ Custódio Mattos _ Dr. Antonio
Cruz _ Eurico Miranda _ Fernando Coruja _ Geo
van Freitas _ Geraldo Magela _ Gerson Peres _
lédio Rosa Jaime Martins _ Jarbas Lima José
Antonio Almeida - José Dirceu José Genoíno
José Roberto Batochio _ Luiz Eduardo Gree
nhalgh_ Marcos Rolim _ Mendes Ribeiro Filho _
Moroni Torgan _ Murilo Domingos _ Paes Landim
_ Paulo Magalhães _ Renato Vianna _ Sérgio Car
valho _ Sérgio Miranda _ Zulaiê Cobra _ Atua Lins
_ Claudio Cajado _ Cleonâncio Fonseca _ Dr. Be-
nedito Dias Freire Júnior Jairo Carneiro Léo
Alcântara Luis Barbosa _ Nela Rodolfo _ Odílio
Balbinotti Reinaldo Gripp _ Ricardo Rique e Wag-
ner Rossi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.525-A DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 992/01
TVR N° 1.110/01

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Educar Brasil de Radio
difusão para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Vitória da Conquista, Estado
da Bahia; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Deputado Co
riolano Sales).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

·Projeto inicial publicado no OCO de 22-11-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO

I - Relatório

Através da mensagem n° 992, de 2001, o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato a que se re
fere a Portaria n° 357, de 5 de julho de 2001, que ou
torga permissão à Fundação Educar Brasil de Radio
difusão para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Vitória da Conquista, Esta
do da Bahia.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimente, aprovou o parecer do
Relator, o nobre Deputado Hermes Parcianello, nos
termos do anexo projeto de decreto legislativo.

É o relatório.



Ao Deputado ALMI R SÁ - Projeto de Lei N°
4.940-A/01 - do Senado Federal - que "autoriza a
criação de Distrito Agropecuário no Município de
São Luiz do Anauá, no Estado de Roraima, e dá ou
tras providências".

Ao Deputado ALMIR SÁ - Projeto de Lei N°
5.071-A/01 - do Senado Federal - que "autoriza a cri
ação de Distr~o Agropecuário no Município de Cantá,
no Estado de Roraima, e dá outras providências

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001. 
Moizes Lobo da Cunha, Secretário.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.525/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Coriolano Sales.

Participaram da votação os Senhores Deputados:

Inaldo Leitão, Presidente - Zenaldo Couti
nho e Osmar Serraglio, Vice-presidentes, André
Benassi, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Cus
tódio Mattos, Dr. Antonio Cruz, Edmundo Galdi
no, Fernando Coruja, Geovan Freitas, Geraldo
Magela, Jaime Martins, Jarbas Lima, José Anto
nio Almeida, José Dirceu, José Genoíno, José
Priante, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Murilo Domin
gos, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vi
anna, Sérgio Miranda e Vilmar Rocha, Ary Kara,
Átila Lira, Claudio Cajado, Domiciano Cabral, Léo
Alcântara, Luiz Antonio Fleury, Nela Rodolfo,
Orlando Fantazzini, Reinaldo Gripp, Ricardo Fer
raço, Ricardo Rique e Wagner Salustiano.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLÍTICA RURAL

51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa

O Deputado Luís Carlos Heinze, Presidente
desta comissão, fez a seguinte: designação

Em 5-12-2001
§ 3° O ato de outorga ou renovação

somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens;"

Nesta linha de raciocínio, diz o art. 48, XII:

"Art 48. É de competência exclusiva do
Congresso Nacional:

XII - apreciar os atos de concessão e
renovação concessão de emissora de rádio
e televisão;
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11 - Voto do Relator Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo nO 1.525, de 2001.

Sala da Comissão, 28 de novembro 2001. - De
putado Coriolano Sales, Relator.

§ 5° O prazo da concessão ou permis
são será de dez anos para as emissoras de
rádio e de quinze para as de televisão."

Como se vê, a proposição em tela está confor
me as disposições constitucionais transcritas, não ha
vendo ainda óbice que vulnere a sua juridicidade e le
galidade, estando também atendida a boa técnica le
gislativa, observadas, outrossim, as normas da Lei
Complementar nO 95, de 1998.

Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação o exame dos aspectos constitucio
nal, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa
das proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou
de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Constituição,
dispõe:

• o
Finalmente, rezam os §§ 1°,3 e 5° do art. 223

da mesma Constituição:

"Art 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observando o
princípio da complementaridade dos siste
mas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4° a contar
do recebimento da mensagem.
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DESIGNAÇÃO

Em 5-12-2001

Ao Deputado DILCEU SPERAFICO - Projeto
de Lei Complementar N° 232/01 - do Sr. José
Carlos Coutinho - que "confere aos Estados e ao
Distrito Federal legislar cobre questões de desa
propriação para fins de reforma agrária e á outras
providências".

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001. 
Moizes Lobo da Cunha, Secretário.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa

O Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente
desta comissão, fez a seguinte Distribuição n°
2212001

Em 5-12-2001

Ao Deputado COSTA FERREIRA - Projeto de
Lei N° 5.455/01 - do Senado Federal (PLS nO 76/01)
- que "denomina "Palácio Ora. Maria Luiza Galindo
Malaquias" o edifício sede do Tribunal Regional Elei
toral do Estado de Roraima".

Ao Deputado EDUARDO SEABRA - Projeto
de Lei N° 5.247/01 - do Sr. Divaldo Suruagy - que
"destina cinco décimos por cento da receita tributá
ria da União, à revítalização do rio São Francisco e
à interligação de bacias hidrográficas do semi-árido
da região Nordeste".

À Deputada IARA BERNARDI - Projeto de Lei
N° 5.182101 - do Sr. Antonio Cambraia - que "esta
belece percentual mínimo de vagas disponibilizadas
pelas Instituições de Ensino para a Residência Mé
dica." (Apensado o PL n° 5.192101)

Projeto de Lei N° 5.384/01 - do Sr. Aloízio
Mercadante - que "dispõe sobre a cobrança de ta
xas de inscrições de vestibulares".

Ao Deputado IVAN VALENTE - Projeto de Lei
N° 5.225/01 - da Sra., Nair Xavier Lobo - que
"acrescenta o nome do Professor Milton Santos à
atual denominação do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística - IBGE".

À Deputada MARISA SERRANO - Projeto de
Lei W 5.103/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que
"institui o Dia Nacional do Guia de Turismo".

Projeto de Lei N° 5.227/01 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "institui o Dia do Cozinheiro".

Projeto de Lei N° 5.278/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "estabelece a concessão de desconto
no valores dos ingressos em espetáculo culturais e

artísticos para idosos e para pessoas portadoras de
deficiências". (Apensado o PL n° 5.362101)

A Deputada MIRIAM REID - Projeto de Lei N°
5.330/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "acrescenta
dispositivos à Lei n° 8.685, de 20 de julho de 1993,
que "cria mecanismos de fomento à atividade audiovi
sual e dá outras providências".

Ao Deputado PROFESSOR LUIZINHO - Pro
jeto de Lei W 5.261/01 - da Sra. Almerinda de
Carvalho - que "institui o "Dia do Desarmamento
Nacional".

Ao Deputado WOLNEY QUEIROZ - Projeto de
Lei N° 5.149/01 - dos Srs. Paulo Rocha e Professor
Luizinho - que "dispõe sobre informações prestadas
pelas instituições de ensino superior ao candidato, no
ato de inscrição do vestibular" - Carla Rodrigues de
Medeiros Tavares, Secretária.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

DESIGNAÇÃO

NILMÁRIO MIRANDA - Mensagem N°
1.084/01 - Executivo Federal- que "Submete à con
sideração do Congresso Nacional o texto de Estatuto
de Roma do Tribunal Penal Internacional, aprovado
em 17 de julho de 1998 e assinado pelo Brasil 7 de fe
vereiro de 2000".

Em 5 de Dezembro de 2001 . - Walbia Lóra.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

EDINHO BEZ - Projeto de Lei N° 5.456/01 - do
Senado Federal (PLS n° 146/96) - que "dispõe sobre
o regime tributário, cambial e administrativo das Zo
nas de Processamento de Exportação, e dá outras
providências".

Em 5 de dezembro de 2001 . - Anamélia Ribei
ro Correia de Araújo, Secretária.

FREIRE JÚNIOR - Projeto de Lei N° 5.805/01 
Poder Executivo (MSC nO 1.304/01) - que "dá nova re
dação ao art. 4°, da Lei 6.932, de 7 de julho de 1981,
altera as tabelas de vencimento básico dos professo
res do ensino de 3° grau e dos professores de 1° e 2°
graus, integrantes dos quadros de pessoal das institu
ições federais de ensino, e altera dispositivos da Lei
10.187, de 12 de fevereiro de 2001 ".

Em 5 de dezembro de 2001 . - Anamélia Ribei
ro Correia de Araújo, Secretária.



REDISTRIBUiÇÃO N° 14/2001

Em 5-12-2001

Ao Deputado JOEL DE HOLANDA - Projeto de
Lei N° 4.549/01 - do Sr. Bispo Rodrigues - que "dá
nova redação ao art. 21 da Lei n° 7.210, de 11 de julho
de 1984, que 'institui a lei de Execução Penal'''. - Car
la Rodrigues de Medeiros Tavares, Secretária.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa
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FREIRE JÚNIOR - Projeto de Lei N° 5.493/01 - O Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente
Poder Executivo (MSC n° 1.075/01) - que "dispõe so- Desta Comissão fez a Seguinte
bre a criação da Gratificação de Desempenho de Ati
vidade TécnicoAdministrativa - GDATA, e dá outras
providências".

Em 5 de dezembro de 2001 . - Anamélia Ribei
ro Correia de Araújo, Secretária.
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João Magno PT
José Militão PTB
Lael Varella o o.. PFL
Lincoln Portela o o PSL
Márcio Reinaldo Moreira o.PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira , '" .. , PMDB
Maria Lúcia PMDB
Mário Assad Júnior oPL
Mário de Oliveira o PST
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão '" PPB
Olimpio Pires POT
Osmânio Pereira. o.. o PSDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PL
Saraiva Felipe PMDB
Saulo Coelho o. PSDB

Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro oPMDB
Tilden Santiago PT
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zezé Perrella PFL

Espírito Santo
f'eu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias o o o PTB
José Carlos Fonseca Jr PFL
Magno Mal ta PL
Marcus Vicente PPB
Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PPS
Rita Camata PMDB
Rose de Freitas PSDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde o PSB
Aldir Cabral o PFL
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos o .PSDB
Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues PL
Candinho Mattos PSDB
Carlos Nader PFL
Carlos Santana o ••••••••• PT
Cornélio Ribeiro PL
Dino Fernandes .. o o PPB
Dr. Heleno o I?SDB
Eber Si1 va PST
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves .. o PTB
Iédio Rosa o o.. oPeL
Itamar Serpa rSDB
Jair Bolsonaro o.. PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PFL
João Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMDB
José Egydio o •• PFL
Laura Carneiro PFL
Luisinho PPB
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio P'l'
Márcio Fortes __ " .PSDB
Milton Temer " P1'
Miriam Reid o PSB
Miro TeixRira. . _ .. PDr
Paulo Baltazar o PSB
Paulo de Almeida o o' .PFL
Paulo Fp.ijó __ , _psnR
Paulo Lessa o PPB



Reinaldo Gripp PL
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Ronaldo Santos PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Valdeci Paiva PSL
Vivaldo Barbosa POT
Wanderley Martins P3B

São Paulo
Alberto Goldman PSOB
Aldo Rebelo pedoS
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSOB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio P30B
Antonio Kandir PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PTB
Bispo Wanderval PL
Celso Russomanno PPB
Chico Sardelli PFL
Clovis volpi PV
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Or. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PT8
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo P3DC
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
Jair Meneguelli '" PT
João Eduardo Dado PDT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Aníbal PSDB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoino PT
José índio PMDB
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Kincas Mattos PSB
Lamartine PnsAlla PMDR
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
To1.l.i"7 F, ..h.1Ardo Gn:"8nhi'l1 C]h p'r
Luiza Eruhdina PSB
Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra PFL
Medeiros PL

Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima , .. PMDB
Professor Luizinho , .. PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTE
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPs
Salvador Zimbaldi l?SDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
Telma de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Rossi PMDB
Wagner Salustiano PP8
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celeita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Dominqos PTB
Pedro Henry PPB
Riearte de Freitas PSDB
Teté Bezerra '" PMDB
Welinton Fagundes PL
Wilson Santos PSDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Osório Adriano PFL
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB

Goiás
Aldo Arantes PCdoB
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
.Tllquinha PTo

Lidia Quinan , .. PSDB
Lúcia Vânia PSDB
T,\li"7 Ri t1-pncnl1rt _ PMnR

Nair Xavier Lobo PMOB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves l?MDB



Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha o o.' oo PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Dr. Antonio Cruz PMDB
João Grandão PT
Manoel Vitório oo. o,. o PT
Marçal b~ilho PMDB
Mar:i.sa Serrano o. o.. o oooo PSOB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian oPPB
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion o o" .. PFL
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PTB
Alex Canziani .. o o o" o.FSDB
Basilio Villani o o.. o.PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Ros inha o o PT
Flávio Arns FT
Gustavo Fruet o, PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões oPTB
Ivanio Guerra o PFL
José Borba o ••• PMDB
José Carlos Martinez oo PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzat to o.. PFL
Luiz Carlos Hauly o ••••• PSOB
Márcio Matos PTB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto o PMDB
Nelson Meurer ,PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho o PL
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque o o o PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno o PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer, PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis o, oPFL
Carlito Merss oo o PT
Edinho Bez o0.0. o, o. oo.. PMDB
Edison Andrino o PMDB
Eni Valtolini PPB
Fernando Coruj a , PDT
Gervásio Silva.; PFL
Hugo Biehl o PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti o. o PPB
Luci Choinacki. o •••••• o ••••••••• PT

Paulo Gouvêa. o oPFL
Pedro Bittencourt .. o o •••• o •• oPFL
Renato Vianna o, PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSOB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto. o •••••••• o •••••••••• PT
Airton Dipp. o ••• o •••• '" o oPDT
Alceu Collares o •• o.. PDT
Ana Corso o o o. PT
Augusto Nardes oPPB
Cezar Schirmer '" .PMDB
Clovis Ilgenfritz o PT
Darcísio Perondi PMDB
Edir Oliveira .. o •••••••••••••••• PTB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Ezidio Pinheiro o .PSB
Fetter Junior PPB
Fioravante P'l'
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana o' ,PT
Júlio Redecker 0 ••••••••• oPPB
Luis Carlos Heinze '" .PPB
Marcos Rolim '" .. PT
Mendes Ribeiro Filho o oPMDB
Nelson Marchezan PSOB
Nelson Proença PPS
Orlando Desconsi PT
Osmar Terra PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos o" •• PDT
Roberto Argenta PHS
Telmo Kirst PPB
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2° Vice-Presidente: Moacir Michelelto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
Titulares Suplentes

Bloco (PDT, PP5)

Dilceu Sperafico (PPB)
Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

Bloco (PL, P5L)

Romel Anrzio (PPB)
Salomão Cruz (PPB)

Agnaldo Muniz
2 vagas

Eujácio Simões
Paulo José Gouvêa

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Anivaldo Vale
B. Sá
Carlos Batata
Carlos Dunga
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nilo Coelho
Odflio Balbinolti
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Bloco (P5DB, PTB)

Antônio Jorge
Armando Abflio
Carlos Mosconi

Edmundo Galdino
Félix Mendonça
Júlio Semeghini

Luiz Ribeiro
Paulo Kobayash
Rose de Freitas

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Zila Bezerra

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318-6916 16978 16979 16981

Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente: Júlio Semeghini (PSDB)
3° Vice-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
Titulares

Bloco (P5DB. PTB)

Fax: 318-2142

Suplentes

Alex Canziani
Átila Lira

José Anrbal
José Carlos Martinez

José Militão
Josué Bengtson

Léo Alcântara
Mareio Fortes

Osmânio Pereira
Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Salvador Zimbaldi
Sérgio Reis

Alberto Goldman
Augusto Franco
Domiciano Cabral
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Mattos Nascimento (licenciado) (PST)
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Ricardo Izar
Saulo Coelho
Silas Câmara

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Gervásio Silva
Jaime Martins

Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro

José Rocha
Luiz Dantas

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paulo Braga
Roberto Balestra (PPB)
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
1 vaga

PMDB Bloco (PFL, P5T)

Confúcio Moura
Igor Avelino
Marcelo Castro
Moacir Micheletlo
Nelson Meurer (PPB)
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themrstocles Sampaio
Waldemir Moka
1 vaga

Abérico Filho
Alberto Fraga
Ana Catarina

Darcfsio Perondi
Geovan Freitas
Jurandil Juarez
Lu iz Biltencourt
Olavo Calheiros

2 vagas

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
Dr. Gomes
Francistônio Pinto
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Santos Filho
Yvonilton Gonçalves

Adauto Pereira
Ariston Andrade

Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Heráclito Fortes

José Carlos Aleluia
Luciano Castro

Neuton Lima
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos

Adão Preito
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

PT

PPB

Babá
Jair Meneguelli
José Pimentel

Orlando Desconsi
Wellington Dias

Almir8á
Enivaldo Ribeiro

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Vadão Gomes

PMDB

Benito Gama
Eunúcio Oliveira
Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Maurllio Ferreira Lima
Nair Xavier Lobo
Pinheiro Landim
2 vagas

Gastão Vieira
Gilberto Kassab (PFL)

Gustavo Fruet
Jonival Lucas Júnior

José Borba
Leur Lomanto

Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri
Marinha Raupp
Roland Lavigne

PT

Ezfdio Pinheiro
Kincas Mattos
Márcio Bittar (PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Eliseu Moura (PPB)
João Tota (PPB)

1 vaga

Ana Corso
Babá
Gilmar Machado
Jorge Biltar
Marcos Afonso

Adão Preito
Angela Guadagnin

Esther Grossi
Jaques Wagner
Paulo Delgado



PPB

Francisco Silva (PL) (Licenciado)

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Irujo (PFL)
Vic Pires Franco (PFL)
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara

Gerson Peres
Nelson Meurer

Wigberto Tartuce

Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
José Priante
Júlio Redecker (PPB)
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ronald Lavigne

Michel Temer
Nela Rodolto
Osvaldo Reis
Predo Novais
Rita Camata

Themfstocles Sampaio
Wagner Rossi

Mauro Benevides

Bloco (PSB. PCdoB)

Aldo Arantes
Luiza Erudina
Valdeci Paiva (PSL)

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Olimpio Pires

Givaldo Carimbão
Kincas Maltas

1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Marcos de Jesus (PL)
Pimentel Gomes
Vivaldo Barbosa

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genofno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim

PT

PPB

João Paulo
Nelson Pellegrino

Orlando Fantazzini
Professor Luizinho

Waldir Pires

Bispo Wanderval
Oliveira Filho

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues
Mário Assad Júnior

Augusto Farias
Edmar Moreira
Eurico Miranda
Gerson Peres
Jbrahim Abi-HackeJ

Ary Kara
Cleonâncio Fonseca

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Wagner Salustiano

Aldo Arantes
Aldo Rebelo

lédio Rosa

Bispo Wanderval
José Aleksandro

Pompeo de Maltos
Ricardo Ferraço
Wolney Queiroz

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Alceu Collares
Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Suplentes

Fax: 318-2143

Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 13
Telefones: 318-6906 a 318-6908

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
1° Vice-Presidente: Zenaldo Coutinho (PSDB)
2° Vice-Presidente: Robson Tuma (PFL)
3° Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Titulares

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11, Térreo, Ala, Sala 21
Telefone: 318-6922 a 318-6925 Fax: 318-2144

André Benassi
Custódio Mattos
Edmundo Galdino
Fernando Gonçalves
Ina/do Leitão
Murilo Domingos
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Nelson Trad
Sérgio Carvalho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Bloco (PSDB. PYB)

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Edir Oliveira

João Almeida
Léo Alcântara

Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro

Odllio Balbinotti
Ricardo Rique

Sampaio Dória
Wilson Santos

Presidente: Ana Catarina (PMDB)
l° Vice-Presidente: Tilden Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: Glycon Terra Pinto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Aldir Cabral
lédio Rosa
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães
Robson Tuma
Vilmar Rocha
1 vaga

Bloco (PFL, PST)
Átila Lins

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

Jairo Carneiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Pedro Irujo

Raimundo Santos
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Badu Picanço
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Ricarte de Freitas
Salatiel Carvalho (PMDB)
Welinton Fagundes

Bloco (PFL, PST)
Carlos Nader
Luciano Pizzatto
Milton Barbosa
Pedro Bittencout
Ricardo Fiuza

Dulio Pisaneshi
Elias Murad

Fátima Pelaes
Iris Simões

João Colaço
Xico Graziano

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
PMOB PMOB

Cezar Schirmer
Coriolano Sales

Freire Júnior
Maria Lúcia

Ana Catarina
Anfbal Gomes

Freire Júnior
Mauro Lopes



Dolores Nunes
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencourt

Max Rosenmann
Pedro Pedrossian (PPB)

Silas Brasileiro

Maria do Carmo Lara Henrique Fontana

PPB

João Paulo
Luiz Alberto
Tilden Santiago

PT

Fernando Gabeira (PV)
Luciano Zica

Manoel Vitório

Eliseu Moura
Simão Sessim

Djalma Paes

Moacir Micheletto (PMDB)
1 vaga

Btoco (PSB, pedoB)

Evandro Milhomen

PPB

Celso Russomanno
José Borba (PMDB)

Cunha Bueno
José Janene João Sampaio

Bloco (POT, PPS)

Pedro Eugênio

Inácio Arruda
Paulo Baltazar

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais
Vanessa Grazziottin

Bloco (PL, PSL)

Socorro Gomes (PCdoB) Lincoln Portela

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 184
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

Rubens Bueno

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (POT, PPS)

Olfmpio Pires

Bloco PL, PSL
Valdeci Paiva

PV

Nilmário Miranda (PT) Marcos Afonso (PT)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, Sala 150
Telefones: 318-6929 a 318-6935 Fax: 318-2146

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Laura Carneiro
Moroni Torgan

Nice Lobão
2 vagas

Freire Júnior
Maurflio Ferreira Lima

Osmar Terra
2 vagas

Danilo de Castro
Fernando Gabe·lra (PV)

Ina/do Leitão
3 vagas

PMOB

Bloco (PFL, PST)

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Lamartine Posella
Nair Xavier Lobo
Rita Camata

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
2° Vice-Presidente: lédio Rosa (PSB)
3° Vice-Presidente: Regis Cavalcante (PPS)
Titulares

Airton Roveda
Ana Corso (PT)
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
Nelson Trad
Sebastião Madeira

Jaime Martins
José Rocha
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Reginaldo Germano

Suplentes

Cesar Bandeira
Jorge Pinheiro (PMDB)

Luiz Durão
Pedro Fernandes

Roberto Pessoa

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio

Juquinha (PL)
Lúcia Vânia

Mário Negromonte
1 vaga

PMOB

Presidente: Djalma Paes (PSB)
1° Vice-Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
2° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Adolfo Marinho
Danilo de Castro
Edir Oliveira
João Castelo
João Leão
Maria Abadia (licenciada)

Luisinho
Mauro Fecury
Paulo Octário
Sérgio Barcellos
Sérgio Novais (PSB)

Euler Morais Asdrubal Bentes PT
Gustavo Fruet Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves Marcelo Teixeira Lu;z Eduardo Breenhalgh
José índio Norberto Teixeira Nelson Pellegrino
1 vaga 1 vaga Padre Roque

PT PPB

Clovis llgenfritz Dr. Rosinha Arnaldo Faria de Sá
tara Bernardi Fernando Ferro José Unhares

Marcos RoJim
Nilmário Miranda

Orlando Fantazziní

De Velasco (PSL)
José Janene



Secretária: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones: 318-7024a318-7026 Fax: 318-2148

Agnelo Queiroz
lédio Rosa

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antônio Almeida
Paulo Baltazar

Bloco (POT, PPS)

Almeida de Jesus

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 185
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Regis Cavalcante

Cabo Júlio

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Oliveira Filho

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Walfrido Mares Guia (PTB)
l° Vice-Presidente: Átila Lira (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Presidente: Marcos Cintra (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Jaques Wagner (PT)
3° Vice-Presidente: Maria Abadia (PSDB)
Titulares

Bloco (PSOB. PTB)

Alex Canziani
Arthur Virgflio (licenciado)
Léo Alcântara
Mareio Fortes
Sérgio Barros
Zila Bezerra

Bloco (PFL, PST)

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Osório Adriano
Rubem Medina

Suplentes

Affonso Camargo
Badu Picanço

Lidia Quinan
Marisa Serrano

Ricardo Ferraço
Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Chico Sardelli

Francisco Garcia
Paulo Octávio
Ricardo Fiúza

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Dino Fernandes
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Walfrido Mares Guia

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Uma

Clovis Volpi
Fernando Gonçalves

Udia Quinan
Nelson Marchezan

Paulo Mourão
Rafael Guerra

Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PFL, PST)

Divaldo Suruagy
Ivan Paixão (PPS)

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Santos Filho

PMOB
Jonival Lucas Junior

Luiz Bittencourt
Maria Elvira
Milton Monti

Osmar Serraglio

PT
PMOB

Antônio do Valle
Edison Andrino
Jurandil Juarez
2 vagas

PT

Armando Monteiro
Elcione Barbalho
Nair Xavier Lobo
Waldemir Moka

1 vaga

Esther Grossi
Ivan Valente
Professor Luizinho

PPB
Jonival Lucas Junior (PMDB)
Pastor amarildo
Tâmoa Soares (PCdoB)

Gilmar Machado
Iara Bernardi
Padre Roque

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda
José Unhares

Divaldo Suruagy (PST)
Jaques Wagher
Virgflio Guimarães

PPB
Delfim Nello
João Pizzolalli

Aloizio Mercadante
Carlito Merss

Ricardo Berzoini

Augusto Nardes
Luiz Fernando

Agnelo Queiroz
Miriam Reid

Wolney Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (POT, PPS)

Djalma Paes
Evandro Milhomen

Clementino Coelho

Givaldo Carimbão

Bloco (PSB, PCdoB)

Herculano Anghinetti (PPB)
Paulo José Gouvêa

Bloco (PL. PSL)

Luciano Bivar

Emerson Kapaz
Enio Bacci

Bloco (POT, PPS)

João Sampaio
Nelson Proença

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 170

Telefones: 318-6900 a 6905/7011/7012 Fax: 318-2149



COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO Roberto Argenta

PHS

1 vaga

Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Carlos Fonseca Jr. (PFL)
3° Vice-Presidente: José Pimetel (PT)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E CONTROLE

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 124
Telefones: 318-6960 a 6989/6955 Fax: 318-2150

Antônio Kadir
Félix Mendonça
José Mi/itão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia (PFL)
Sampaio Dória
Silvio Torres
Veda Crussius
3 vagas

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia (Licenciado)
Basflio Villani

José Anrbal
Juquinha

Luiz Carlos Hauly
Magno Malta (PST)
Sebastião Madeira

Walfrido Mares Guia

Presidente: Wellington Dias (PT)
1° Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
Titulares

Bloco (P5DB, PTB)

Suplentes

Bloco (PFL, PST)

Chico Sardelli
Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
João Mendes
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Mussa Demes
Pauderney Avelino

Armando Monteiro
Germano Rigolto
João Eduardo Dado
Jorge Tadeu Mudalen
Milton Monti
Pedro Novais
2 vagas

Carlilo Merss
João Coser
José Pimentel
Ricardo Berzoini

PMDB

PT

Darci Coelho (licenciado)
Euler Ribeiro

Marcos Cintra
Moreira Ferreira

Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Osório Adriano

Paulo de Almeida

Benito Gama
João Henrique
José Lourenço
Michel Temer

3 vagas

Clovis Ilgenfntz
Geraldo Magela

Ivan Valente
José Dirceu

Dr. Heleno
Expedito Júnior
Manoel SaJviano
Max Mauro
Rommel Feijó
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

João Caldas (PTB)
Wigberto Tartuce (PPB)
Paulo de Almeida
2 vagas

PMDB

Fernando Diniz
João Magalhães
Luiz Fernando (PP6)
Mauro Benevides
Wagner Rossi

PT
João Magno
Waldomiro Banancelli Fioravante
Wellington Dias

PPB

João Almeida
João Leão

Márcio Matos
Nelson Trad

Zenaldo Coutinho
1 vaga

Darcisio Perondi
Deusdeth Pantoja

Luisinho
Mário Assad Júnior

Ursicino Queiroz

Antônio do Valle
João Matos

Salatiel Carvalho
Saraiva Felipe

1 vaga

João Grandão
Milton Temer

Virgflio Guimarães

Edinho Bez (PMDB)
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior
Max Rosenmann (PMDB)

PPB

Delfim Netto
Eni Voltolini

Francisco Dornelles
Salomão Cruz

Iberê Ferreira
1 vaga

1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Corrêa

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)

2~agas Gonzaga Patriota
1 vaga

1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

Regis Cavalcante

Bloco (PL. PSL)
Bloco (POT, PPS)

João Eduardo Dado (PMDB)
Pedro Eugênio

Emerson Kapaz
Rubens Furlan

Marcos de Jesus
Fernando Zuppo (S. Partido)1

Medeiros
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões Francisco Silva (Licenciado)

Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro

Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 161

Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA Titulares Suplentes

Bloco (P5DB, PTB)

Chiquinho Feitosa
João Almeida

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal

Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Antonio Feijão

Titulares

Antonio Cambraia (Licenciado)
Antônio Jorge
Juquina
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6
Salvador Zimbaldi

5uplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Armando Abflio
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Bloco (PFL, PST)

Cust6dio Mattos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Itamar Serpa

Jovair Arantes
Max Mauro

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feij6
Saulo Coelho

Saulo Pedrosa

Francisco Garcia
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Moreira Ferreira

Bloco (PFL, P5T)

Eliseu Resende
José Carlos Fonseca Jr.

Lael Varella
Pedro Bit1encourt

Yvonlton Gonçalves

PMDB

Ariston Andrade
Cleuber Carneiro
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Remi Trinta
Ursicino Queiroz

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Ildefonso Cordeiro (PSDB)
Ivania Guerra

João Caldas (PL)
José Mendonça Bezerra

Kátia Abreu
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

PMDB

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (P5B, PCdoB)

José Carlos Aleluia (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Antonio Feijão (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
João Colaço
Marcos Lima
Rose de Freitas (PSDB)

Fernando Ferro
Luciano Zica
Luiz Sérgio

José Janene
Vadão Gomes

Airton Dipp
Clementino Coelho

PT

PPB

Anlbal Gomes
Edinho Bez
Flávio Derzi

Jorge Wilson
Salatiel Carvalho

Avenzoar Arruda
Jorge Bittar
Luiz Alberto

Hadoldo Lima (PcdoB)
Romel Anizio

Jandira Feghali

Olimpio Pires
Pedro Pedrossian (PPB)

Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Darcfsio Perondi
Jorge Alberto
Osmar Terra
Rita Camata
Salomão Gurgel (PDT)
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Angela Guadagnin
Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Orlando Desconsi
Orlando Fantazzini

Antonio Joaquim Araújo
Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini
José Linhares

Dolores Nunes
Dr. Antonio Cruz

Euler Morais
Jonival Lucas Júnior

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Marcelo Castro
Waldemir Moka

PT

Ana Corso
Luci Choinacki

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Teima de Souza

PPB
Almerinda de Carvalho (Licenciada)

Ezidio Pinheiro (PSB)
Mirian Reid (PSB)

Pastor Amarildo (Licenciado)

Eber Silva (PST)
Bloco (PL, PSL) Jandira Feghali

José Aleksandro Philemon Rodrigues Bloco (PDT, PPS)

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Secretária: Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo li, Térreo, Ala C, Sala 56
Telefones: 318-6944 a 318-6946 Fax: 318-2137

Ivan Paixão
Serafim Venzon

Bloco (PL, PSL)

Alceu Collares
Dr. Hélio

Secretário: Elolzio Neves Guimarães
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 155
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
20 Vice-Presidente: Angela Guadagnin (PT)
3° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)

Elias Murad (PSDB)
José Egydio

Pimentel Gomes (PPS)
Sem Partido

Marcos de Jesus
Oliveira Filho

1 vaga



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Freire Júnior (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSOB)
2° Vice-Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinelti (PPB)
Titulares Suplentes

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Haroldo Bezerra
IIdefonço Cordeiro
Márcio Matos
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Reis

Candinho Mattos
Carlos Dunga

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Saulo Pedrosa
Silas Câmara
Silvio Torres

Viltorio Medioli
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)
Arthur Virgflio (licenciado)

Bonifácio de Andrada
Expedito Júnior

José Carlos Elias
Lúcia Vânia

Nárcio Rodrigues
Nelson Marquezelli

PT

PPB

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Pedro Valadares
1 vaga

Giovanni Queiroz
João Sampaio

Pedro Celso
João Coser
Luiz Sérgio

Nilson Moura

PT

Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello

Igor Avelino
João Magalhães

José Chaves
Marcos Lima
Osmar Terra

1 vaga

PPB

PMOB

Bloco (PFl, P5T)

Antônio Carlos Konder Reis
Cabo Júlio

Francistônio Pinto
lédio Rosa

Luiz Moreira
Milton Barbosa
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

Bloco (PDT, PPS)

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Ary Kara
Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (P5B, PCdoB)

Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar de Andrade
Pauo Gouvêa
Pedro Fernandes
Raimundo Santos

Gonzaga Patriota
Wanderley Martins

Carlos Santana
Manoel Vitório
Nelson Pellegrino
Teima de Souza

Airton Cascavel
Lael Varella (PFL)

Asdrubal Bentes
Damião Feliciano
João Henrique
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Pedro Chaves

Rubens Bueno

Alcione Alhayde
Eduardo Campos

Carlos Santana
João Magro

Waldomiro Fioravante

Arnaldo Faria de Sá
José Janene

Odelmo Leão

Coriolano Sales
Edinho Bez

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

Almerinda de Carvalho (licenciado)

Damião Feliciano (PMDB)
João Ribeiro (licenciado)

Luiz Fernando (PPB)
Pauderney Avelino

Paulo de Almeida

PMOB

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Vivaldo Barbosa

Alexandre Santos
Candinho Maltos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury
Pedro Henry
Ricardo Rique

Antônio Carlos Konder Reis
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Pedro Celso (PT)
Ricardo Barros (PPB)
Wilson Braga

Freire Júnior
João Tota (PPB)
Laire Rosado
Lino Rossi (PSDB)
Zé Gomes da Rocha

Herculano Anghinetti
Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim

Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin

Medeiros
Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus

Bloco (Pl, P5L)
Philemon Rodrigues
Robério Araújo

Cabo Júlio
João Tota (PPB)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 46
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007 FAX: 318-2152

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 a 318-6976 Fax: 318-2153

1 vaga
PTN

José de Abreu

Presidente: Airton Cascavel (PPS)
10 Vice-Presidente: Eurfpdes Miranda (PDT)
20 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)

Suplentes

Airton Roveda
Alex Canziani

Presidente: Philemon Rodrigues (PL)
1° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)
2° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Affonso Camargo
Basflio Villani



PT

PPB

PMDB

Edison Andrino
Eunfcio Oliveira
Fernando Diniz

Flávio Derzi
Germano Rigotto

Laire Rosado
Lamartine Posella

Marcelo Barbieri
Paulo Lima

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Abelardo Lupion
Aldir Cabral

Aracely de Paula
João Carlos Bacelar

Jorge Khoury
Luciano Pizzatto

Ney Lopes
Robson Tuma
Vilmar Rocha

José Genofno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Tilden Santiago

PT

PMOB

Bloco (PFL, PST)
Alceste Almeida (PMDB)
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim Francisco
José Thomaz NonO
Mário de Oliveira (PMDB)
Werner Wanderer

Alberto Fraga
Elcione Barbalho
Hélio Costa
Jorge Wilson
José Lourenço
Leur Lomanto
Maria Elvira
Maria Lúcia
1 vaga

Paulo Kobayashi
Paulo Mourão
Vitt6rio Medioli

Aloizio Mercadante
Fernando Gabeira (PV)
Milton Temer
Paulo Delgado
Waldir Pires

Asdrubal Bentes
Confllcio Moura
Marinha Raupp

Nair Xavier Lobo
1 vaga

Avenzoar Arruda
Tilden Santiago
Wellington Dias

Suplentes

Antonio Feijão
Badu Picanço (PFL)

Edmundo Galdino
Haroldo Bezerra

João Castelo
Márcio Matos

Euler Ribeiro
João Ribeiro (Licenciado)

Kátia Abreu
Luisinho

Sérgio Barcellos

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PFL, PST)
Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco

Anivaldo Vale
Danilo de Castro
Josué Bengtson
Luiz Fernando (PPB)
Ricardo de Freitas
Sérgio Carvalho

Titulares

Alces te Almeida
Elcione Barbalho
Freite Júnior
Jurandil Juarez
Mauro Lopes

Babá
Manoel Vit6rio
Marcos Afonso

Dr. Benedito Dias
Salomão Cruz

Pastor Amarildo (Licenciado)
1 vaga PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Socorro Gomes Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin José Antonio Almeida

Cunha Bueno
Lincoln Portela (PSL)
Marcelo Barbieri (PMDB)
Wagner Salustiano

Celso Russomanno
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (POT, PPS) Bloco (PSB, PCdoB)

Eurlpedes Miranda

Bloco (PL, PSL)

Márcio Bittar Aldo Rebelo
Haroldo Lima
Pedro Valadares

Alexandre Cardoso
Delfim Netto (PPB)
Wanderley Martins

Robério Araújo José Aleksandro Bloco (POT, PPS)

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, Sala 55
Telefones: 318-6998/6999 e 6970 Fax: 318-2145

João Herrmann Neto
Neiva Moreira
Rubens Furlan

Airton Dipp
Fernando Coruja
Salomão Gurgel

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Secretária: Walbia L6ra
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 125
Telefones: 318-8266/6992 a 6996 Fax: 318-2125

Presidente: Luiza Erundina (PSB)
10 Vice-Presidente: Ricardo Ferraço (PPS)
20 Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
30 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Cabo Júlio
De Velasco

Bloco (PL, PSL)

Mattos Nascimento (Licenciado) (PST)
Robério Araújo

Autor: Mesa Diretora

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA

Proposição:

Suplentes

Alberto Goldman
Antonio Feijão
Antonio Kandir

Dr. Heleno
Manoel Salviano
Murilo Domingos

Nelson Otoch
Sérgio Reis

Presidente: Hélio Costa (PMDB)
10 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PMDB)
20 Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
30 Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Feu Rosa
Itamar Serpa
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Marcus Vicente (PPB)



Titulares

Antônio Jorge
Bonifácio de Andrada
Feu Rosa
João Castelo
Udia Quinan
Márcio Matos
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Edir Oliveira
Luiz Ribeiro

Osmânio Pereira
Sebastião Madeira

Sérgio Reis
Veda Crusius

2 vagas

PT

Avenzoar Arruda
João Paulo
Professor Luzinho

PPB

Almerinda de Carvalho (Ucenciada)

Edmar Moreira
Pastor Amarildo (Licenciado)

Fernando Ferro
Geraldo Magela

Maria do Carmo Lara

Antonio Joaquim Araújo
Marcus Vicente

1 vaga

Secretária: Cláudia Braga T. De Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefone: 318-7958/318-7959 Fax: 318-2889

Costa Ferreira
Jaime Martins
José Thomaz Nonô
Ney Lopes
Pedro Bittencourt
Rodrigo Maia

Armando Monteiro
Benito Gama
Gastão Vieira
João Colaço
João Magalhães
Silas Brasileiro

Bloco (PFL. PST)

PMDB

Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli

Gervásio Silva
IIde/onço Cordeiro

Luiz Durão
Zezé Perrella

Anlbel Gomes
Jorge Pinheiro

Jurandil Juarez
Laire Rosado
Teté Bezerra

1 vaga

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Pompeo de Mattos
Ricardo Ferraço

Lincoln Portela

Bloco (PSB. pedoB)

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Haroldo Lima
Sérgio Novais

Fernando Coruja
Regis Cavalcante

Eujácio Simões



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1 vaga

Suplentes

Autor: Senado Federal

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia (Licenciado)

Felix Mendonça
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
2ila Bezerra

PMOB

PHS

Lincoln Portela

Bloco (PL. PSL)

Bloco (PFL. PST)

Bloco (POT, PPS)

José Roberto Batochio
Márcio Bittar

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 53,
DE 1999, QUE "ALTERA O INCISO V DO ART.

163 E O ART. 192 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, E O CAPUTDO ART. 52

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

Proposição: PEC n° 53/99

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice· Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)

Titulares

Antônio Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Rubem Medina

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11- Pavimento Superior. sala 165-B
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

Robério Araújo

Pompeo de Mattos (PDT)

Airton Dipp
Regis Cavalcante

Suplentes

Carlos Batata
Julio Semeghini

Léo Alcãntara
Nelson Otoch

Ricarte de Freitas
Roberto Jefferson

Romeu Queiroz
Sérgio Carvalho

Deusdeth Pantoja
Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Kátia Abreu

Paulo de Almeida
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos

6 vagas

Arlindo Chinaglia (licenciado)
Iara Bernardi
Padre Roque

1 vaga

PT

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Gilberto Kassab
lédio Rosa
Ney Lopes
Paulo Octávio
Vilmar Rocha

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
José Carlos Elias
José Carlos Martinez
Uno Rossi
Luiz Carlos Hauly
Vicente Arruda

Geraldo Magela
João Paulo
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
Jorge Pinheiro
José índio
Osmar Serraglio
Osvaldo Reis

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 3-A, DE 1999,
QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ
DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS, DE FORMA A
FAZER COINCIDIR OS MANDATOS ELETIVOS

QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LES NOVO
PERíODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS

Proposição: PEC 3/99 Autor: Paulo Octávio e Outras
Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PFL)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice·Presidente:
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Gerson Peres
José Janene
Pedro Corrêa

PPB

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

Simão Sessim

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Jurandil Juarez
Paulo Lima
Pedro Novais

Antônio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Pedro Chaves

Salatiel Carvalho
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida
1 vaga

2 vagas
Aloisio Mercadante

PT

Geraldo Magela



Orlando Desconsi
Ricardo Berzoini

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

João Coser
José Pimentel

PPB

Eliseu Moura
Herculano Anghinetti

João Pizzolatti

Bloco (PSB, PCdoB)
2 vagas

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

PFL

PT

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz Nonô
Luiz Durão

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Pedro Eugênio
Salomão Gurgel

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz
Neiva Moreira

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
1 vaga

Jorge Bittar
3 vagas

PPB

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcello

PV

Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

Milton Temer (PT) Wellington Dias (PT)

Enio Bacci

POT

Serafim Venzon

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-OESTE

Inácio Arruda

Eujácio Simões

Agnaldo Muniz

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

João Hermann Neto

Proposição: PEC 0076/99 Autor: Ubiratan Aguiar
e Outros

PV

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

Proposição: PLP 167/00 Autor: Xíco Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Kátia Abreu (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 167, DE
2000, QUE "INSTITUI O NOVO ESTATUTO DA

TERRA, QUE DISPÕE SOBRE A pOlíTICA
FUNDIÁRIA E AGRíCOLA,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Carlos Dunga

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco (PSOB, PTB)

Anivaldo Vale

Clementino Coelho (PPS)

Pedro Chaves
6 vagas

Suplentes

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Juquinha
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado
Luiz Bittencourt
1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B. Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia (Licenciada)
Marisa Serrano
Rommel Feij6



AntOnio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welinton Fagundes
Xico Graziano
Zila Bezerra

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado

Confúcio Moura
João Colaço
José índio
Moacir Micheletto
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

Adão Preito
João Grandão
Padre Roque

Dilceu Sperafico
Salomão Cruz
Vadão Gomes

Agnelo Queiroz
Ezldio Pinheiro

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Eujácio Simões

Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

Bloco (PFL, P5T)

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos

2 vagas

PMOB
6 vagas

PT

3 vagas

PPB

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga

Bloco (P5B, PCdoB)

2 vagas

Bloco (POT, PP5)

Márcio Bittar
1 vaga

Bloco (PL, P5L)

Bispo Rodrigues

1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)

Titulares

Bloco (P50B, PTB)

Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Márcio Matos
Paulo Feijó
Sérgio Barros

Bloco (PFL, P5T)
Cleuber Carneiro
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Santos Filho
Werner Wanderer

PMOB
Anfbal Gomes
Damião Feliciano
Edison Andrino
Marcelo Teixeira
Osmar Serraglio
Roland Lavigne

PT

. Fernando Ferro
Luciano Zica
Padre Roque

PPB

Dilceu Sperafico
Eni Voltolini
Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (P5B, pedoB)

José Antonio Almeida
Tânia Soares

5uplentes

Jovair Arantes
Saulo Coelho

Sérgio Carvalho
5 vagas

Costa Ferreira
Expedito Júnior

Neuto Lima
Osvaldo Coelho

Pedro Bittencourt
Pedro Irujo

Norberto Teixeira
5 vagas

Henrique Fontana
Jorge Bittar
Luiz Sérgio

Hugo Biehl
Luiz Carlos Heinze

Salomão Cruz

Gonzaga Patriota
1 vaga

PH5

Hugo Biehl (PPB) 1 vaga
Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318·7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 145,11,

E § 2° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-8
Telefone: 318·7058 Fax: 318-2140

Proposição: PEC nO 222/00
Presidente: Gervásio Silva (PFL)

Autor: Juquinha e outros

Bloco (POT, PP5)

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Bloco (PL, P5L)

Ronaldo Vasconcellos

PTN

José de Abreu

João Sampaio
1 vaga

José Aleksandro

1 vaga



Presidente: Pedro Chaves (PMDB)

1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)
3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB) (Licenciado)
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 254-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA O ART.

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
PRORROGANDO, POR DEZ ANOS, A

APLICAÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE
PERCENTUAIS MíNIMOS DO TOTAL DOS

RECURSOS DESTINADOS À IRRIGAÇÃO NAS
REGiÕES CENTRO-OESTE E NORDESTE"

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais - Anexo 11- Sala 165-B
Telefone: 318·7064/318·7060 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
"ACRESCENTAR O ART. 79 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

POLICIAIS MILITARES DO EXTINTO
TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA

AOS QUADROS DA UNIÃO"

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

2 vagas

Marcos de Jesus

Autor: Poder Executivo

PHS

Bloco (PSB, pedoB)

Proposição: PEC nO 289/00

Eujácio Simões

Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Pauderney Avelino (PFL)

Autor: Senador Federal e
Outros

Proposição: PEC 254/00

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Jorge
B. Sá
Chiquinho Feitosa
João Castelo
José Teles
Murilo Domingos
Nilo Coelho
Paulo Mourão

João Leão (PPB)
Lino Rossi

Lúcia Vânia
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
3 vagas

Presidente: Expedito Júnior (PSDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Luciano Castro (PFL)

Titulares

Bloco (P50B, PT8)

Suplentes

Bloco (PFL, PST)

Ariston Andrade
Darci Coelho (Licenciado)
Jaime Fernandes
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira
Jairo Carneiro

Kátia Abreu
Paes Landim
Vilmar Rocha

Badu Picanço
Eduardo Seabra
Expedito Júnior
Fátima Pelaes
Juquinha
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Antonio Feijão
Candinho Maltos

Itamar Serpa
Josué Bengtson

Nicias Ribeiro
Osmânio Pereira

Renildo Leal
Saulo Coelho

Aldir Cabral
Celcita Pinheiro

Francisco Garcia
João Ribeiro (Licenciado)

Pauderney Avelino
Sérgio Barcellos

Bloco (PFL, PST)

Darci Coelho (Licenciado)
Francisco Rodrigues
Ildefonço Cordeiro
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moroni Torgan

Euler Morais
Igor Avelino

Jonival Lucas Júnior
Luiz Bittencourt
Múcio Sá (PTB)

Norberto Teixeira

PT

PMOB
Geovan Freitas
Marcelo Castro
Murilio Ferreira Lima
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Teté Bezerra

Avenzoar Arruda
João Grandão
WeUington Dias

PPB

Enivaldo Ribeiro
Pastor Amarildo
Roberto Balestra

Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitório

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Jurandil Juarez
Marinha Raupp
1 vaga

PM08

Alberto Fraga
5 vagas

PT
Bloco (PDT, PPS)

Clementino Coelho Regis Cavalcante
Neiva Moreira Wolney Queiroz

Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão

3 11a9as



Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Luciano Castro
Mário Assad Júnior

PT

Wilson Braga
1 vaga

Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha
Manoel Vitório
Vanessa Grazziotin ( PC do B)

Agnelo Queiroz (PC do B)
3 vagas

Bloco (POT, PPS)

Agnaldo Muniz Airton Cascavel
Eurlpedes Miranda Giovanni Queiroz

PPB

Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

1 vaga

Bloco (PL, PSL) POT

Oscar Andrade Robério Araújo João Sampaio Olimpio Pires

PTN Jandira Feghali
Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

José de Abreu 1 vaga

Philemon Rodrigues

Bloco (PL, PSL)

José Aleksandro

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N<> 308-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
20 DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)
Proposição: PEC 308-N96 Autor: Jandira Feghali

e Outros

PPS

Agnaldo Muniz

PHS

Djalma Paes

Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-8
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

1 vaga

1 vaga

Suplentes

Autor: Senado FederalProposição: PEC 281/00

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 10 DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE
NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Aédio Rosa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titulares

6 vagas

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó
5 vagas

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Antônio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Múcio Monteiro (PFL)
José Teles
Ricardo Rique
1 vaga

Presidente: Claudio Cajado (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Dantas (PST)
2° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: José Teles (PSDB)
Titulares

Laire Rosado
5 vagas

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro

PFL
Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada)

Moroni Torgan
Ney Lopes

Robson Tuma

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia (licenciada)
Roberto Jefferson

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampoio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga



Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar
2 vagas

Átila Lins
Carlos Nader
Chico Sardelli
Jairo Carneiro
Paulo Marinho
Vilmar Roch~

Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

PFL

Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

PT

João Paulo
3 vagas

PPB

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

POT

Titulares

Antonio Kandir
Átila Lira
Basilio Villani
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Félix Mendonça
Nelson Marchezan
Silvio Torres

Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Paulo Magalhães
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Armando Monteiro
Benito Gama
Germano Rigolto
João Henrique
Milton Monti
Pedro Novais

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Alex Canziani
Augusto Franco

José Múcio Monteiro
Léo Alcântara

Nelson Trad
Saulo Coelho
Sérgio Barros

Zila Bezerra

Bloco (PFL, PST)

Aldir Cabral
Darci Coelho (Licenciado)

Euler Ribeiro
Luiz Barbosa

Osório Adriano
Pedro Fernandes

PMOB

Antônio do Valle
José Lourenço

Waldemir Moka
3 vagas

PT

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PSL)

Marcos Cintra (PFL)

PPS

Agnaldo Muniz

PHS

1 vaga

Eujácio Simões

Regis Cavalcante

Clovis IIgenlritz
Dr. Rosinha
Pedro Eugênio

Almir Sá
Delfim Nelto
Enivaldo Ribeiro

Alexandre Cardoso
Sérgio Miranda

José Pimentel
Ricardo Berzoini

1 vaga

PPB

Felter Júnior
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

1 vaga Bloco (POT, PPS)

José Roberto Batochio Neiva Moreira
Pimentel Gomes 1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACRESCENTAR ART. 84 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS - (PRORROGAÇÃO DA CPMF)

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Proposição: PEC 407/01 Autor: Poder Executivo PHS

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Pavimento superior, sala 165·B
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Benito Gama (PMDB)
Relator: Delfim Nello (PPB)

Roberto Argenta 1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A Ricardo Ferraço

ELABORAR A REDAÇÃO DO VENCIDO EM
PRIMEIRO TURNO E DA REDAÇÃO FINAL À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° Bispo Rodrigues

610-A, DE 1998 QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
QUE MENCIONA DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

REFERENTES À IMUNIDADE PARLAMENTAR Fernando Coruja

Bloco (PL, PSL)

PHS

Regis Cavalcante

Welinton Fagundes

1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Relator: Jaime Martins (PFL)
Titulares

Autor: Senado Federal e OutrosProposição: PEC 610/98

Alex Canziani
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Cust6dio Mattos
Luiz Antonio Fleury
Nelson Marchezan
Nelson Trad
Zenaldo Coutinho

Bloco (PFL, PST)

Suplentes

Edir Oliveira
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Sebastião Madeira

Silvio Torres
3 vagas

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior· sala 165-B
Telefone: 318-8437 Fax: 318·8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Proposição: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Jaime Martins
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Pauderney Avelino

PMOB

Confúcio Moura
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
Silas Brasileiro

PT

Cesar Bandeira
José Carlos Aleluia

Paulo de Almeida
Robson Tuma

Sérgio Barcellos
Vilma Rocha

Freire Júnior
5 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

B.Sá
Fernando Gonçalves
Odflio Balbinotti
Max Mauro
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencourt
Saraiva Felipe
4 vagas

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

Elcione Barbalho
Moacir Micheletlo

5 vagas

Fernando Ferro
João Paulo
José Genofno

Gerson Peres
Ibrahim Abi·Ackel
Romel Anizio

Luiz Eduardo Grenhalgh
2 vagas

PPB

3 vagas

Bloco (PSB, pedoB)

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
, vaga

PFL

Carlos Nader
Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Luis Barbosa

Milton Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Aldo Arantes
José Antonio Almeida

Bloco (POT, PPS)

José Roberto Batochio

Aldo Rebelo
1 vaga

Fernando Coruja

Adão Preito
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

PT

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas



Pompeo de Mattos Fernando Coruja

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

Socorro Gomes,

PPB

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

1 vaga

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Paulo Lima
1 vaga

Antonio Kandir
José Militáo
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

2 vagas

PSOB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia (Licenciado)
Basilio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

PT

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgllio Guimarães

1 vaga

PPB

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11- Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Fernando Gabeira (PV)

1 vaga

Fax: 318-2140

Fetler Júnior
João Pizzolalti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

PTB

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga

POT

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigollo (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Euripedes Miranda
lvaga

Eduardo Campos

Eujácio Simões

Enio Bacci
Fernando Zu ppo

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Autor: Sérgio Carvalho e OutrosEliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demas
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Proposição: RCP 2/99

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigolto
José Priante
Luiz Bitlencourt

PMOB

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka

Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Badu Picanço
Bonifácio de Andrada

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro



Bloco (PMOB, PST, PTN) Bloco (PFL, PST)

Alceste Almeida Jorge Costa (PT) Chico Sardelli Luiz Durão
Confúcio Moura Osvaldo Reis Corauci Sobrinho Neuton Lima
Asdrubal Bentes 1 vaga Robson Tuma 1 vaga

PFL PMOB

~irton Cascavel (PPS) Expedito Júnior Lamartine Posella João Eduardo Dado
Atila Lins Oscar Andrade Marcelo Barbieri 2 vagas
Luciano Castro Sérgio Barcellos Roland Lauigne

PT PT

Babá 2 vagas Iara Bernardi José Pimentel
Nilson Mourão Ricardo Berzoini Teima de Souza

PPB PPB

Almir Sá João Tota Celso Russomanno Wagner Salustiano
Luiz Fernando Salomão Cruz Cunha Bueno 1 vaga

POT Bloco (PSB, PCdoB)

Giovanni Queiroz Eurfpedes Miranda Kincas Mattos Aldo Rebelo

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco (POT, PPS)

João Eduardo Dado (PMDB) João Herrmann Neto

Bloco (PL, PSL) Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo José Aleksandro Bispo Wanderval De Velasco

PHS
PTN

Secretário: Erres Janner Costa Gorini
Local: Serviço de CPI, Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-7067 1318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR VÁRIAS

IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A
VIGÊNCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET) NO BANESPA
- BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A."

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES

DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO" - PROER

Autor: Milton Temer e Outros

1 vaga

Fax: 318-2182

José de Abreu

Secretário: Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-8436

Proposição: RCP 21/96

Francisco Rodrigues (PFL)Renildo Leal (PTB)

Autor: Deputado Luiz Antonio
Fleurye Outros

Proposição: RCP 5/99

Presidente: Luiz Antonio Flaury (PTB)
1" Vice-Presidente: Roland Lavigne (PMDB)
2" Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3" Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Robson Tuma (PFL)

Titulares Suplentes

Presidente: Gustavo Fruet (PMOB)
1° Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PFL)
2° Vice-Presidente: Milton Temer (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Alberto Goldman (PSDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Basilio Villani
Júlio Semaghini
Luiz Antonio Fleury
Veda Crusius

Alex Canziani
ILéo Alcântara
Saulo Coelho
Silvio Torres

Alberto Goldman
Dando de Castro
Fernando Gonçalves
Márcio Fortes

João Carlos Bacelar

Bloco (PFL, PST)

Antonio Kandir
Luiz Carlos Hauly
Roberto Jefferson

Veda Crusius

Ney Lopes



Paes Landim
Pedro Bittencourt

Paes Landim
Rubem Medina

Zenaldo Coutinho Zila Bezerra

PMDB Bloco (PFL, PST)

Gustavo Fruet
José Borba
Wagner Rossi

Antônio do Valle
José Borba

José Lourenço

PT

Aldir Cabral
Darci Coelho (Licenciado)
Francisco Rodrigues
Gilberto Kassab
Jairo Carneiro

Chico Sardelli
Luiz Moreira

Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Yvonilton Gonçalves

Ivan Valente
Milton Temer

José Pimentel
Ricardo Berzoini

PPB

PMDB
Alberto Fraga
Confúcio Moura
Jurandil Juarez
1 vaga

4 vagas

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

João Tota
Ricardo Barros PT

Haroldo Lima

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso

PPB

Babá
Ivan Valente

Bloco (PDT, PPS)

Nelson Proença (PMOS) José Roberto Batochio

João Tota
Luiz Fernando

Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus João Caldas

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Socorro Gomes

PTN

José de Abreu 1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

Márcio Bittar Neiva Moreira

Secretário: Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-8429 Fax: 318-2182

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos José Aleksandro

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"APURAR AS ATIVIDADES, RELAÇÔES E ENVOLVIMENTO
DO SR. JOSÉ AFONSO ASSUMPÇÃO E DO EMBAIXADOR
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS NO EXERCíCIO DE

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, TRÁFICO DE
INFLUÊNCIAS, OFERECIMENTO DE PROPINAS

(CORRUPÇÃO ATIVA) E ESPECIALMENTE TODAS AS
DENÚNCIAS

REFERENTES AO PROJETO
SIVAM - SISTEMA DE VIGILÃNCIA DA AMAZÔNIA

Autor: Deputado Arlindo Chinaglia
e Outros

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO
ESTUDO DAS REFORMA POlÍTICAS

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

1 vaga

Fax: 318-2182

André Benassi
Anivaldo Vale

Dino Fernandes
Fernandes Gonçalves

Júlio Semeghini
Rafael Guerra

Roberto Jefferson
Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Pompeo de Mattos (POT)

PHS

Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7061

Presidente: Olavo Calheiros (PMOB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anfzio (PPB)
Relator: João Almeida (PSOB)

Titulares

Suplentes

Armando Abllio
Badu Picanço
Sérgio Barros

Sérgio Carvalho

Bloco (PSDB, PTB)

Proposição: RCP 23/96

Antonio Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Silas Câmara

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Piauhylino (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

Titulares



Bloco (PFL. PST)
Aracely de Paula
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Mendes
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

PMDB
Coriolano Sales
João Colaço
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
1 vaga

Aldir Cabral
José Rocha

Mário Assad Júnior
Neuton Uma

Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

2 vagas

Gastão Vieira
Jorge Pinheiro
Laire Rosado

Osmar Serraglio
Paulo Lima

3 vagas

EMPRESAS JORNAlíSTICAS E DE
RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E

IMAGENS", E À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO ~ 455, DE 1997, "QUE DÁ

NOVA REDAÇÃO AO ART. 222 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 203/95 Autor: Laprovita Vieira e Outros
Presidente:
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL
PT

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustiano

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima
José Antonio Almeida

Bloco (PDT, PPS)

João Sampaio
Márcio Bitlar

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

PHS

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Genofno
Virgflio Guimarães

Nelson Maurer
Simão Sessim

2 vagas

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Dr. Hélio
Rubens Bueno

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
JoeJ de HoJlanda
Santos Filho
Vic Pires Franco
José Carlos Fonseca Jr.

Henrique Eduardo Alves
Jorge Pinheiro
Luiz Bitlencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

Anivaldo Vale
Domiciano Cabral
Luiz Piauhylino
Marcio Rodrigues
Saulo Coelho
Vitlorio Medioli

Dr. Rosínha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PMOB

PSDB

PT

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatlo
Pedro Pedrossian

Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

1 vaga

Maria Elvira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Roberto Argenta Régis Cavalcante (PPS)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART,

222 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFERIDO

ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho (PSDB)
Wagner Salustiano

José Carlos Martinez
1 vaga

Neiva Moreira

PPB

PTB

PDT

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

Iris Simões
Murilo Domingos

Agnaldo Muniz (PPS)



Bloco (PSB, PCdoB) PTB

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Walfrido Mares Guia

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) POT

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSl)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

De Velasco

Djalma Paes

Lincoln Portela

PFL

Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator:

Titulares

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL

E PELOS MUNiCíPIOS"

Suplentes

Autor: Poder Executivo

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro (Licenciado)
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Vilmar Rocha

1 vaga

PMOB

PFL

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
10 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
20 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3D Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares

Proposição: PLP 9/99

Suplentes

Autor: Presidente

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Adolfo Marinho
Alberto Goldman

Antonio Carlos Panmmzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

PSOB

PMOB

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paes Landim

Proposição:

Arthur Virgflio (Licenciado)
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra

Albérico Filho
Freire Júnior
Osmar Serraglio
Renato Vianna
2 vagas

Geraldo Magela
João Paulo
Professor Luizinho'
1 vaga

PT

Gilmar Machado
José Genofno
Paulo Delgado

Virgflio Guimarães

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
1 vaga

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

PPB PSOB

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Linhares

3 vagas Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia (Licenciada)

Paulo Mourão



Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Df. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano (Licenciado)

Max Mauro
1 vaga

Alceu Collares

3 vagas

PT

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos (S. Par!.)
1 vaga

PPB
Pastor Amarildo (licenciado)

Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves (PFL)

PTB

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

POT

Df. Hélio

PMOB

Coriolano Sales
Edinho Bez
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
1 vaga

PSOB

Antonio Cambraia (Licenciado)
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

PT

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
lIiIellington Dias

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Adolfo Marinho
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Sampaio Dória
Xico Graziano

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

Djalma Paes

Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Marcos de Jesus Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318·7060

PPB

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

PTB

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PL, P5T, PMN, P50, PSL)

POT

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Eduardo Paes (Licenciado)
Rodrigo Maia

Enio Bacci

Eujácio Simões

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Pompeo de Mattos

Ronaldo Vasconcellos (S, Par!.)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-6
Telefone: 318-7061

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

Djalma Paes

Bloco (P5B, PCdoB)

Sérgio Miranda

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 277-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS

ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (COMBUSTíVEIS)

PFL

Jorge Khoury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Rubem Medina
1 vaga

Carlos Nader
Corauci Sobrinho

Darci Coelho
João Carlos Bacelar

Luciano Pizzatto
Paes Landim

Robson Tuma Proposição: PEC 277/00 Autor: Poder Executivo



Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-706217052 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 50 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Suplentes

Autor: Senado FederalProposição: PEC 374/96

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

Titulares

Suplentes

Expedito Júnior
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Jovair Arantes

Juquinha
Nicias Ribeiro

Paulo Feijó
Rodrigo Maia (PFL)

Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basflio Villani (PSDB)

Titulares

Badu Picanço
Basflio Villani
Clovis Volpi
João Almeida
Luiz Antonio Fleury
Márcio Fortes
Roberto Jefferson
Viltório Medioli

Chico Sardelli
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

Antônio do Valle
Fernando Diniz
José Borba
José Priante
Paulo Lima
Waldemir Moka

IIdelonço Cordeiro
Luis Barbosa

Mussa Demes
Paulo Marinho
Paulo Octávio

Werner Wanderer

PMDB

Armando Monteiro
Edinho Bez

Gastão Vieira
Salatiel Carvalho

2 vagas

PT

PFL

Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada)
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
lldefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Neuton lima

PMDB

Albérico Filho
Barbosa Neto
Gustavo Fruet
4 vagas

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

Kátia Abreu
Marcondes Gadelha

Nice Lobão
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Carlos Santana
Jaques Wagner
Luciano Zica

José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

Fernando Ferro
2 vagas

PPB

Almir Sá
Roberto Balestra

Romel Anfzio

PSDB

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB) PT

Haroldo Lima
Miriam Reid

Sérgio Miranda
1 vaga

4 vagas 4 vagas

Bloco (PDT, PPS)

Airton Dipp
Pedro Eugênio

João Hermann Neto
Olimpio Pires

PPB

João Caldas

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PTB

Fernando Gabeira

PV

1 vaga

Nelson Marquezelli
1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba



Enio Bacci

POT

Coriolano Sales (PMDB) Jandira Feghali

Bloco (PSB. PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (PSB. PCdoB)
Robério Araújo

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues
José Antonio Almeida Djalma Paes

PPS
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) Ivan Paixão Regis Cavalcante

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo II
Telefone: 318-8428

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)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PMOB. PST. PTN)

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Kátia Abreu
Moreira Ferreira

Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

PFL

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolalti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Titulares Suplentes

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Bloco (PSDB, PTB)

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

Bispo Wanderval

Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Maria Abadia (licenciada)
Marinha Raupp

PMDB

PFL

Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira

Hermes Parcianello
5 vagas

PT

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

1 vaga
Dr. Benedito Dias

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

PSDB

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

PT
POT

Miriam Reid Dr. Hélio
Wellington Dias
3 vagas

4 vagas



Bloco (PMOB, P5T, PTN)

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Cezar Schirmer
5 vagas

PFl

Max Mauro
1 vaga

PTB

Renildo Leal
1 vaga

POT

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Francistônio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Adauto Pereira
Gilberto Kassab

Kátia Abreu
Pedro Pedrossian

Zila Bezerra
1 vaga

PT

Eber Silva Pompeo de Mattos
Avenzoar Arruda
Márcio Matos (S. Par!.)
2 vagas

4 vagas

Bloco (P5B, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga PPB

Bloco (Pl, PST, PMN, PSO, PSl)

Antonio Joaquim Araújo
Pedro Henry (PSDB)
Simão Sessim

Telmo Kirst
2 vagas

Almeida de Jesus (Licenciado) Remi Trinta
POT

PV
Fernando Zuppo Eber Silva

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS) Bloco (PSB, PCdoB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCISO

CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES

DE VICE-PREFEITO"

Haroldo Lima

Bloco (Pl, P5L)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PP5

Rubens Furlan

PV

Sérgio Novais

1 vaga

Marcos Cintra (PFL)

Agnaldo Muniz

1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
10 Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
20Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)

Titulares

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318·2140

Presidente: José índio (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)

Aulor: Senado FederalProposição: PL 203/91

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE

"DISPÕE SOBRE O ACONDICONAMENTO, A
COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E

A DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS DE
SERViÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS.

Suplentes

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Antonio Carlos Pannunzio
Danilo de Castro

Iris Simões
José Carlos Elias

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Saulo Pedrosa
Silvio Torres

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Maios
ROberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

Proposição: PEC 98/99



Titulares Suplentes COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

Bloco (PSDB, PTB)
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
Carlos Mosconi Armando Abflio PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE
Clovis Volpi Arnon Bezerra
Iris Simões Eduardo Barbosa "INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Luiz Antonio Fleury José Coimbra Proposição: PL 634nS Autor: Poder Executivo
Max Rosenmann Julio Semeghini
Rafael Guerra Lidia Quinan Presidente: João Castelo (PSDB)

Rícatte de Freitas Renildo Leal 1° Vice·Presidente: Ricardo Izar (PMOB)

Vicente Caropreso Rose de Freitas 2° Vice·Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice·Presidente: Augusto Nardes (PPB)

Bloco (PFL, PST) Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Claudio Cajado Cleuber CarneirO Titulares Suplentes

Euler Ribeiro Gervásio Silva
Joaquim Francisco Gilberto Kassab PFL
Luciano Pizzatto Jaime Fernandes
Neuton Lima José Carlos Aleluia Antônio Carlos Konder Reis Cesar Bandeira
Santos Filho Mário Assad Júnior Jaime Martins Francisco Garcia

Marcondes Gadelha Paes landim

PMDB
Paulo Magalhães Raimundo Santos
Ricardo Fiuza Werner Wanderer

Darc(sio Perondi José Borba 2 vagas 2 vagas

José Borba S vagas
José índio
Ricardo Izar PMDB
Saraiva Felipe
1 vaga Gustavo Fruet Mauro Benevides

Osmar Serraglio Nair Xavier Lobo

PT
Renato Vianna 4 vagas
Ricardo Izar

Ivan Valente Df. Rosinha Rita Camata

Luciana Zica Henrique Fontana 1 vaga

Marcos Afonso Jaques Wagner
PSDB

PPB Alexandre Santos André Benassi
Bonifácio de Andrada Feu Rosa

Arnaldo Faria de Sá Celso Russomanno Helenildo Ribeiro José Mililão

Df. Benedito Dias Mário Negromonte (PSDB) Inaldo Leitão Nelson Otoch

Eni Voltolini 1 vaga João Castelo 2 vagas
Vicente Arruda

Bloco (PSB, pedoB) PT

Alexandre Cardoso Paulo Baltazar Iara Bernardi Fernando Ferro

1 vaga 1 vaga Marcos Rolim Geraldo Magela
2. vagas José Pimental

Waldir Pires

Bloco (PDT, PP5)
PPB

Dr. Hélio Fernando Coruja
Emerson Kapaz Pedro Eugênio Augusto Nardes Celso Russomanno

Edmar Moreira 2 vagas

Bloco (pL, P5L)
Wagner Salustiano

Ronaldo Vasconcellos José Egydio
PTB

PHS Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson 1 vaga

Rubens Furlan (PPS) Regis Cavalcante (PPS)

Secretária: Leila Machado PDT
Local: Anexo 11, pavimento superior, Sala 165-8
Telefone: 318-8431 Fax: 31802140 José Roberto Batochio Coriolano Sales (PMDB)



Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Aldo Rebelo

Professor Luizinho
2 vagas

PPB

Lincoln Portela

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

João Caldas

Airton Cascavel

Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

por

Celso Aussomanno
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga 1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Marcos Cintra (PFL) Pastor Valdeci Paiva

PPS
Emerson Kapaz Pedro Eugênio

PV
Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)

Secretária: Heloisa Pedrosa Oiniz
Local: Anexo 11, PavimEonto Superior, Sala 165·B
Telefone: 318-6874

Secretário·. SIlvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE lEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Dr. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMOB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSOB)

Titulares Suplentes

Or. Hélio Luisinho

Autor: Eduardo Jorge e Outros

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Bloco (PSOB. PTB)

Augusto Franco
Iris Simões

Marcia Fortes
Maria Abadia (Licenciada)

Nelson Marquezeili
Paulo Kobayashi

Romeu Queiroz
Zenaldo Coutinho

Proposição: PEC 20195

Presidente: Rita Camata (PMOS)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPS)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSOB)

Titulares

PFL

Suplentes

Antônio Carlos Konder Reis Cesar Bandeira
Bloco (PMOB, PST, PTN) Jaime Martins Francisco Coelho

Hermes Parcianello 7 vagas Laura Carneiro IIdefonço Cordeiro

Jorge Pinheiro Leur Lomanto (PMOS) João Mendes
Paes Landim José Carlos Fonseca Jr.Marçal Filho
Paulo Magalhães Sérgio BarcellosMarcelo Barbieri

Maria Elvira Vilmar Rocha 1 vaga

Pinheiro Landim
1 vaga PMDB

Darclsio Perondi Cezar Schirmer
PFL Edison Andrino Germano Rigotto

Arolde de Oliveira Francisco Rodrigues E/cione Barba/ho Maria Elvira

Corauci Sobrinho José Carlos Fonseca Jr. Luiz Bittencourt 3 vagas

Gerson Gabrielli Kátia Abreu Rita Camata

Luciano Pizzatto Moroni Torgan 1 vaga

Paulo Octávio Paulo Marinho
Rubem Medina Zezé Perrella

PSDBVic Pires Franco 1 vaga

Adolfo Marinho Custódio Mattos
PT Bonifácio de Andrada Feu Rosa

Jorge Bittar 4 vagas Carlos Mosconi João Almeida



Bloco (PL, P5T, PMN, P50, P5L)

Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado
João Paulo
José Genorno
Milton Temer

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

Haroldo Lima

Bispo Wanderval

Fernando Gabeira

Mareio Fortes
Ricardo Ferraço

Saulo Pedrosa

PT

Eduardo Jorge (Licenciado)
Virgflio Guimarães

2 vagas

PPB

Augusto Nardes
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)

PTB

Fernando Gonçalves
Magno Malta

POT

1 vaga

Bloco (P5B, PCdoB)

Pedro Valadares

Paulo José Gouvêa

PV

1 vaga

Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson Otoch

Cleuber Carneiro
Jorge Khoury
José Rocha
Lavoisier Maia
Paulo Braga
Roberto Pessoa

Armando Monteiro
Fernando Diniz
João Magalhães
Jonival Lucas Junior
Jorge Alberto
Marcelo Castro

Avenzoar Arruda
Waldir Pires
Wellington Dias

Augusto Faras
João Leão
Pedro Corrêa

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó

2 vagas

Bloco (PFL, P5T)

Carlos Alberto Rosado
Francisco Coelho

José Thomaz Nonô
Osvaldo Coelho

Paes Landim
Wilson Braga

PMOB

Albérico Filho
Antônio do Valle

4 vagas

PT

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Virgllio Guimarães

PPB

José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (P5B, PCdoB)

Djalma Paes
Tânia Soares

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 57-A, DE 1999,
QUE "ALTERA O ART. 159 PARA INSTITUIR

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO SEMI-ÁRIDO E PREVÊ SUAS

FONTES DE RECURSOS"

PH5
Ariston Andrade (PFL) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo I - Pavimento Superior s/165-B
Telefone: 318-7064 Fax: 318-2140ProposiçãO: PEC 57/99 Autor: João Leão e Outros

Pimentel Gomes
Wolney Queiroz

João Caldas

Bloco (PDT, PP5)

Clementino Coelho
Salomão Gurgel

Bloco (PL, P5L)

Eujáeio Simões

Presidente: João Leão (PPB)
10 Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
20 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Bloco (P5DB, PTB)

Armando Abllio
Armon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga

BSá
Claudio Cajado (PFL)

Inaldo Leitão
José Teles

Proposição: Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
10 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)



Titulares

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu MudaJen
Salatiel Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Aroldo Bezerra

Marcos Afonso
Wellington Dias

Ary Kara
Simão Sessim

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

Suplentes

Luiz Durão
Wilson Braga

1 vaga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Mauro Lopes

Márcio Matos (PTB)
Vicente Caropreso

Márcio Matos (PTS)

João Coser
1 vaga

Almir Sá
João Tota

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
José Rocha
Luciano Pizzatto
Mário Assad Jlmior

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darclsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Micheletlo
Silas Brasileiro

Bloco (PFL, PST)

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)

1 vaga

PMOB

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

2 vagas

PT

Duilio Pisaneschi

Dr. Hélio

PTB

POT

1 vaga

Fernando Zuppo

João Grandão
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Fernando Ferro
Luci Choinacki

2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

1 vaga Fetler Júnior
Hugo Biehl
Salomão Cruz

PPB

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Roberto Balestra

Lincoln Portela João Caldas Bloco (PSB, PCdoB)

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11. Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318·2140

Aldo Arantes
1 vaga

Vanassa Grazziotin
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI N° 2.905, DE

1997, QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

GENETICAMENTE MODIFICADOS"

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz Alceu Collares
Pompeo de Mattos Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)
Ronaldo Vasconcellos Paulo José Gouvêa

Proposição: PL 2.905197 Autor: Fernando Gabeira
PV

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo /I. pavimento Superior, sala 165-B
Telefone:318-7555 Fax: 318-2140

Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2" Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDS)

Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)

Titulares

Bloco (PSOB, prB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJ ETO DE LEI N° 3.198, DE 2000, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL, EM DEFESA DOS QUE SOFREM
PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO EM

FUNÇÃO DE SUA ETNIA, RAÇA EJOU COR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Carlos Batata
Carlos Dunga
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Suplentes

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odllio Balbinotti

Paulo Mourão
Pedro Canedo

Welinton Fagundes
1 vaga

Proposição: PL 3,198/00 Autor: Paulo Paim



Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciado)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI N° 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT) (Licenciado)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

Eduardo Barbosa
Flávio Arns
João Almeida
Uno Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Bloco (PFL, PST)

Celcita Pinheiro
IIdefonço Cordeiro
Milton Barbosa
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella

PMOB

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Freire Júnior
Jorge Pinheiro
Maurilio Ferreira Lima
Osmar Terrai

PT

Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

PPB

Almerinda de Carvalho (Licenciado)
José Linhares
Pastor Amarildo (Licenciado)

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen
Tânia Soares

Bloco (POT, PPS)
Alceu Collares
Ivan Paixão

Bloco (PL, P5L)

Lincoln Portela

Airton Roveda
Eduardo Seabra

Nelson Trad
Rose de Freitas

4 vagas

Átila Lins
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

Nair Xavier Lobo
5 vagas

Carlos Santana
Manoel Vitório

Paulo Paim

3 vagas

Agnelo Queiroz
1 vaga

Dr. Hélio
Regis Cavalcante

Marcos de Jesus

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciado)
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Darclsio Perondi
Euler Morais
João Maios
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themfslocles Sampaio

PFL

Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

PPB

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Linhares

POT

Fernando Coruja

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns

Nelson Marchezan
Saulo Pedrosa

2 vagas

Freire JLlníor
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Kália Abreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Medeiros (S. ParI.)

Roland Lavigne (PMDB)

Angela Guadagni
Carlílo Merss

Geraldo Magela
Padre Roque

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Dr. Hélio

PV

Fernando Gabeira 1 vaga Djalma Paes

Bloco (PSB, PCdoB)

Alcione Athayde

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140/2995

Lincoln Portela
Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo



PPS João Paulo 1 vaga

1 vaga

PHS

1 vaga
Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves (PFL)

PPB
Arnaldo Faria de Sá

Cleonâncio Fonseca
1 vaga

Roberto Argenta

Secretário (a): Heloisa Pedrosa Oiniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-7056

1 vaga por
Fernando Coruja

Bloco (PSB, pedoB)
Pedro Valadares

Miriam Reid

Aldo Arantes

Bloco (PMDB, PST, PTN)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 2.186, DE 1996,
DOS SENHORES DEPUTADOS EDUARDO
JORGE, FERNANDO GABEIRA E OUTROS,
QUE "DISPÕE SOBRE A SUBSTITUiÇÃO

PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE
CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSOB, PTB)

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

1 vaga

Rubens Furlan

Marcos de Jesus

PFL

PPS

Bloco (PL, PSl)

Emerson Kapaz

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Pastor Valdeci Paiva

PHS

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSOB)
10 Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)

Titulares Suplentes

Suplentes

Alexandre Santos
Or. Helena

Lúcia Vânia
Osmânio Pereira

Paulo Mourão
Rommel Feijó

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Proposição: PL 2.186/96

Airton Roveda
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo

Presidente: Pedro Chaves (PMOB)
1° Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João PaulO (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Euler Morais
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Them Istocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

Alberto Fraga
Freire Júnior

Geovan Freitas
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Oemes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

Adauto Pereira
Costa Ferreira

EXpedito Júnior
Ildefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

PFL PMDB

Abelardo Lupion
Darci Coelho (Licenciado)
Kátia Abreu
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo CaiadO
Sérgio Barcellos

Carlos Nader
Jaime Fernandes

José Carlos Fonseca Jr.
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Pedro Pedrossian

Ursicino Queiroz

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira (PSOB)
3 vagas

Or. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner

PT
Ivan Valente

João Grandão
Luciano Zica

Basflio Villani
Chico da Princesa

PSOB

Anivaldo Vale
Basilio Villani



Custódio Mattos
Jovair Arantes
Nelson Otoch
Osmânio Pereira

Nelson Otoch
Vicente Caropreso

Yeda Crusius
1 vaga

Silvio Torres
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

2 vagas

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

4 vagas

Corauci Sobrinho
lédio Rosa
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Aldir Cabral
Chico Sardelli

IIdefonço Cordeiro (PSDB)
Joel de Hollanda

Luis Barbosa
1 vaga

PPB PMOB

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PTB

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

Darclsio Perondi
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
José Lourenço
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo

6 vagas

Duilio Pisaneschi
1 vaga

2 vagas
PT

POT

Fernando Coruja 1 vaga

Or. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso

Carlito Merss
João Grandão

Luiz Sérgio

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementíno Coelho (PPS)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

1 vaga

Eurico Miranda
João Pizzolatti
Telmo Kirst

Aldo Rebelo
Eduardo Campos

Augusto Farias
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz

1 vaga

Paulo José Gouvêa De Velasco Bloco (POT, PPS)

PPS
Olimpio Pires
Regis Cavalcante

Rubens Bueno
1 vaga

Rubens Bueno Pedro Eugênio

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

Luciano Bivar

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PV

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 4.874, DE 2001, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DO DESPORTO"

Autor: Silvio Torres e Outros

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo" - Pavimento Superior. sala 165-8
Telefone: 318-8430 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO ]O DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

1 vagaClovis Volpi

Suplentes

Proposição: PL 4.874/01

Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Telmo Kirst (PPB)
Relator: GiJmar Machado (PT)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB) Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros

AJex Canziani
Alexandre Santos
Jovair Arantes
Léo Alcântara
Pedro Canedo
Sérgio Reis

Basilio Villani
Expedito Júnior

Josué Bengtson
Márcio Matos

Paulo Feijó
Welinton Fagundes (PL)

Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSOB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMOB)



Suplentes

Titulares

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (P8DB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Wanderley Martins (PSB)
Zulaiê Cobra

PFL

PMDB

PSDB

PT

Suplentes

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
SynvaJ Guazelli

4 vagas

Antonio Feijão
Amon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Max Rosenmann

Zenaldo Coutinho

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros

Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
José Genofno

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Luiz Antonio Fleury

Eurrpedes Miranda

PPB

PTB

POT

Carlos San tana
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nelson Pellegrino
Wellington Dias

Jair Bolsonaro
2 vagas

Roberto Jefferson

Wanderley Martins

Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Kátia Abreu
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

Jorge Alberto
Norberto Teixeira
Paulo Lima
3 vagas

PFL

pMDB

Átila Uns
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pauderney Ave/ino
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Gonzaga Patriota

Bloco (PSB. PCdoB)

Agnelo Queiroz PSDB

Bloco (PL. PST. PMN. PSO. PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

PPS

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Afton so Camargo
Alberto Goldman

Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

Ayrton Xerêz (Ucenciado) Regis Cavalcante

Secretária: Heloisa Pedrosa Dinjz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874 Fernando Ferro

PT

4 vagas



João Paulo IIdefonço Cordeiro Joaquim Francisco
Milton Temer José Rocha Luis Barbosa
Wellington Dias Neuton Lima 2 vagas

Oscar Andrade

PPB PMOB

Gerson Peres Dr. Benedito Dias Antônio do Valle Barbosa Neto
Ibrahim Abi-Ackel Roberto Balestra Domíciano Cabral Cezar Schi rmer
Luiz Fernando Vadão Gomes João Henrique Darcfsio Perondi

José Borba Lamartine Posella
Osmar Serraglio Múcio Sá

PTB Pedro Chaves Ricardo Izar

1 vaga Josué Bengtson P50B

Alberto Goldman Alex Canziani

POT Chico da Princesa Feu Rosa
Mário NegTomonte Mareio Fortes

José Roberto Batochio Fernando Coruja Paulo Feij6 Marcus Vicente
Romeu Queiroz Nelson Marchezan
Sflvío Torres 1 vaga

Bloco (P5B, PCdoB)
PT

Sérgio Novais José Antonio Almeida
Carlos Santana João Coser
Pedro Celso Luiz Sérgio

Bloco (PL, P5T, PMN, P50, P5L) Teima de Souza 2 vagas
Wellington Dias

Almeida de Jesus (Licenciado) Cabo Júlio PPB
Almir Sá Francisco Silva (PST)
Ary Kara Júlio Redecker

PPS 1 vaga Telmo Kirst

1 vaga Regis Cavalcante PTB

Bloco (PL, PST, PMN, P50. PSL)
Eujácio Simões Almeida de Jesus (Licenciado)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especíais, Anexo 11. Sala 129-B
Telefone: 318-8431

Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, pavimento superior sala 168-A
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Duflio Pisaneschi

Olfmpio Pires

Jandira Feghali

Airton Cascavel

por

Bloco (PSB, PCdoB)

PV

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: Basflio Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"Affonso Camargo

Aracely de Paula
Eliseu Resende

PFL

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ríbeiro Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo



PFL

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
10 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

PMOS

PSOB

Fax: 318-2140

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Jutahy Júnior
Lino Rossi

Marcus Vicente
Nicias Ribeiro

Carlos Nader
Nice Lobão

Paulo Braga
Robson Tuma
Wilson Braga

2 vagas

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis

Philemon Rodrigues (PL)
1 vaga

PMOB

Telefone: 318-7061

PSOB

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

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,APL~AvELAOSTR~SPODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
10 Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PMDB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL
Darci Coelho (Licenciado)
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
KátiaAbreu
Luciano Castro
Paes Landim

Suplentes

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Confúcio Moura
Salatiel Carvalho

4 vagas

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella
Luiz Durão

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

DI. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luízinho

1 vaga

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

PT

PTB

PPB

André Benassi
B.Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)
1 vaga

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Armando Monteiro
Darcfsio Perondi
Jorge Alberto
Osmar Serraglio
2 vagas

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Luis Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
José Pimentel
2 vagas

POT PT

Fernando Coruja 1 vaga Geraldo Magela
3 vagas

Henrique Fontana
José Genorno

2 vagas

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

João Caldas Almeida de Jesus (Licenciado) PPS

Jandira FeghaJi

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Jelnior (PMDB)

Gerson Peres
Romel Anlzio

Yvonilton Gonçalves (PFL)

PPS PTS

Pedro Eugênio 1 vaga
Wallrido Mares Guia
1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B POT



Eurfpedes Miranda Fernando Coruja PT

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) Paulo José Gouvêa

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso
Marcos Rolim
Orlando Fantazzini

José Pimentel
Nelson Pellegrino

Wellington Dias
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB) PPB

Alexandre Cardoso

PPS

Dr. Evilásio (Licenciado) Ary Kara
Gerson Peres
Luiza Erundina (PSDB)

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho (PSDB)

1 vaga 1 vaga PTB

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DESEUSTRABALHOS,OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Bloco (PSB. PCdoB)

Jandira Feghali

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Wanderley Martins (PFL)

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Paulo José Gouvêa

PPS

POT

Emerson Kapaz

Neiva Moreira

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Dr. Evilásio (Licenciado)

Cabo Júlio

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Nair Xavier Lobo
3 vagas

Abelardo Lupion
Corauci Sobrinho

Gervásio Silva
Mário Assad Júnior

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

PSOB

PMOB

João Carlos Bacellar
José Carlos Fonseca Jr.
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni lorgan
Robson Tuma

João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Luisinho
Pinheiro Landim
1 vaga

Elias Murad
Lino Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
Zulaiê Cobra

Feu Rosa
Mário Negromonte

Osmânio Pereira
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
1 vaga

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

PFL
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga



Edison Andrino
Freire Júnior
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
2 vagas

PMOB

6 vagas

3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Adolfo Marinho (PSDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Bloco (PFL, PST)

Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feij6
Sérgio Reis
1 vaga

Adão Preito
Carlos Santana
fI.1prcos AIon so
1 vaga

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonillon Gonçalves (PFL)

Murilo Domingos

Neiva Moreira

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

4 vagas

João Tota
2 vagas

Nelson Marquezelli

Serafim Venzon

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Cust6dio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatlo
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Alex Canziani (Licenciado)
Antonio Cambraia
Candinho Mattos

Dino Fernandes (PPB)
Dr. Heleno

João Castelo
Juquinha

Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

PMOB

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Salatiel Carvalho
1 vaga

PT

Paulo Baltazar

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Henrique Fontana
Iara Benardi
João Magno

PPB

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSl)

Eujácio Simões Cabo Júlio

Eliseu Moura
Eni Voltolini
Simão Sessim

Dr. Benedito Dias
Felter Júnio

João Pizzolatli

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 5/165-B
Telefone: 318-7066

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

PPS

Airton Cascavel

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

Ivan Paixão
João Sampaio

Ronaldo Vasconcellos

Inácio Arruda
José Antonio Almeida

Bloco (POT, PPS)
OIimpio Pires

Pedro Eugênio

Bloco (PL, PSL)
Philemon Rodrigues

Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

2.763, DE 2000, QUE "DISPÕE SOBRE A
POLíTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS

INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.846, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE

"DISPÕE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AGÊNCIA

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 2.763/00 Autor: Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara

Dajalma Paes (PSB)
PHS

1 vaga



Proposição: PL 3.846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSOB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMOB)

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB. PTB)

Coriolano Sales Jorge Pinheiro
Osvaldo Biochi Luiz Bittencourt

Suplentes

Lujz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga

Autor: Miro Teixeira

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Local: Anexo li. Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

Bloco (PSDB, PTB)

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
1° Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMOB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (POT)

Titulares

Proposição:

José Chaves
José Priante
MarçaJ Filho

Roland Lavigne
2 vagas

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Alexandre Santos
Antonio Feijão

Fernando Gonçalves
Iris Simões

Léo Alcãntara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

PMDB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad

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

Albérico Filho
Eunicio Oliveira
João Henrique
Leur Lomanto
Olavo Calheiros
Wagner Rossi

PT PFL

Jair Meneguelli
Ricardo Berzoini
Teima de Souza

José Genorno
Orlando Fantazzini

Paulo Delgado

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Laura Carnero
Sérgio Barcellos

PT

PPB Marcos Rolim Nilmário Miranda

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
Simão Sessim

Augusto Nardes
Pedro Corrêa

Simão Sessim Luis Carlos Heinze

PPB

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB) PDT

Jandira Feghali
Pedro Valadares

Gonzaga Patriota
1 vaga

Miro Teixeira

Bloco (PSB, PCdoB)

Ne;va Moreira

Bloco (PL. PSL)

Bloco (PDT, PPS)

Secretário: Mário Oráusio Coutinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior. Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK. EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

Airton Oipp
João Herrmann Neto

Luciano Bivar

José de Abreu

PTN

Airton Cascavel
Or. Hélio

Ronaldo Vasconcellos

1 vaga

Pedro Valadares

De Velasco
Bloco (PL. PSL)

Agnelo Queiroz

Cabo Júlio

Secretário: Marcos Figueira



OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"

Autor: Paulo OctávioProposição

Presidente: Paulo Octávio (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMDB)

Titulares Suplentes

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

João Almeida Alberto Goldman
Uno Rossi Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Damião Feliciano Albérico Filho
Pinheiro Landim João Colaço

Bloco (PSOB, PTB)

Carlos Mosconi
Oanilo de Castro
Maria Abadia

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Raimundo Santos
Reginaldo Germano

PFL

Benito Gama
Costa Ferreira

PT

Bloco (PMOB,PST,PTN) Gilmar Machado João Grandão

Hélio Costa
Osmânio Pereíra (PSDB)

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

1 vaga

PPB

Pastor Amarildo (Licenciado)

PFL

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Aracely de Paula
Jaime Martins

POT

Dr. Hélio José Roberto Batochio

PT

Pedro Celso 1 vaga Bloco (PSB, PCdoB)

PPB Agnelo Queiroz Tânia Soares

Edmar Moreira

POT

Herculano Anghínetti PV

Fernando Gabeira Luiz Alberto (PT)

Secretário(a): Marcos Figueira 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"

Autor: Gilmar Machado

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Suplentes

Autor: SENADO FEDERAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.842, DE
1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A

RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS
DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E

AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE 1998,
4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSD8)

Titulares

Proposição: PL n° 4.842/98

1 vaga

Wanderley Martins

PPS

Bloco (PSB, PCdoB)

Proposição:

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

Olímpio Pires

Bloco (PSOB, PTS)Presidente: Pinheiro Landim (PM08)
1° Vice· Presidente: Uno Rossi (PSOB)
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

José Múcio Monteiro (PFL)



Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastiào Madeira
Xico Graziano

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Freire Júnior
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
3 vagas

Lidia Quinan
Max Mauro

Sérgio Carvalho
2 vagas

7 vaga(s)

"INSTITUI MECANISMO DE FINANCIAMENTO
PARA O PROGRAMA DE CIÊNCIA E

TECNOLOGIA PARA O AGRONEGÓCIO, PARA
O PROGRAMA DE FOMENTO À PESQUISA EM

SAÚDE, PARA O PROGRAMA DE
BIOTECNOLOGIA E RECURSOS GENÉTICOS 
GENOMA, PARA O PROGRAMA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA O SETOR AERONÁUTICO,

E PARA O PROGRAMA DE INOVAÇÃO
PARA A COMPETITIVIDADE,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

PFL Proposição: PL 5.484/01 Autor: Poder Executivo

Euler Ribeiro
José Thomaz Nonõ
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Zéze Perrella
1 vaga

João Grandão
3 vagas

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

Pompeo de Mattos

Socorro Gomes

Paulo José Gouvea

Emerson Kapaz

Fernando Gabeira

Eliseu Resende Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

João Carlos Bacelar 1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)

José Carlos Fonseca Jr. 2° Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT)

José Múcio Monteiro 3° Vice-Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)

Roberto Argenta (PHS) Relator: Luiz Fernando (PPB)

Sérgio Barcellos Titulares Suplentes
Wilson Braga

PT
Bloco (PSDB, PTB)

Marcos Afonso
Custódio Mattos Alex Canziani
Jovair Arantes Armando Abllio

Padre Roque Julio Semeghini Lúcia Vânia
Teima de Souza Luiz Piauhylino Marisa Serrano

1 vaga Márcio Matos Paulo Mourão
Pedro Canedo Renildo Leal
Xico Graziano Ricardo Izar

PPB ZHa Bezerra Ricarte de Freitas

Nelson Meurer
Salomão Cruz Bloco (PFL, PST)

1 vaga Euler Ribeiro Aracely de Paula
Gerson Gabrielli Jorge Khoury

PDT Joaquim Francisco Osvaldo Coelho

Dr. Héiio
Luis Barbosa Roberto Pessoa
Marcondes Gadelha Vilmar Rocha
Ursicino Queiroz Wilson Braga

Bloco (PSB, PcdoB)

1 vaga PMDB

Albérico Filho Lamartine Posella
Bloco (PL, PSL) Benito Gama 5 vagas

Confúcio Moura
Pastor Valdeci Paiva Darcfsio Perondi

Leur Lomanto

PPS Marçal Filho

1 vaga PT

PV Jorge Bittar 3 vagas
Luiz Sérgio

Marcos Rolim Pedro Eugênio

Bloco (PSB, PCdoB)

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 5.484, DE 2001, QUE

Dilceu Sperafico
José Linhares
Luiz Fernando

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Dr. Benedito Dias

Hugo Biehl



Givaldo Carimbão
Socorro Gomes

2 vagas João Grandão
Nilson Mourão
Padre Roque

3 vagas

Dr. Hélio
Ricardo Ferraço

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Pimentel Gomes
1 vaga

PPB

Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Nelson Meurer
2 vagas

Paulo José Gouvêa Mário Assad Júnior Bloco (P5B, pedoB)

PTN Alcione Athayde
José Antonio Almeida

2 vagas

José de Abreu 1 vaga

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

Bloco (POT, PP5)

Alceu Collares
Clementino Coelho

Márcio Bitlar
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A ANALISAR E PROFERIR AO PROJETO DE

LEI N° 4.828, DE 1998, QUE "DISPÕE A
PRODUÇÃO, O COMÉRCIO E A FISCALIZAÇÃO

DE SEMENTES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PL, P5L)

Paulo José Gouvêa

PHS

Luis Carlos Heinze (PPB)

Eujácio Simões

1 vaga

Bloco (P5DB, PTB)

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Od{/jo 8albinotti (PSD8)
Relator: Moacir Micheletto (PMDB)

Titulares

Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11- Pavimento Superior- Sala 165·B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 598-A, DE 1998,
QUE " ALTERA A REDAÇÃO DAS LETRAS "a",
"b, "c" e "d" DO INCISO VI DO § 3° DO ART. 14

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IDADE MíNIMA PARA CARGO ELETIVO)

Suplentes

Autor: Paulo Lima e Outros

Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

Titulares

Proposição: PEC 598/98

Suplentes

Antônio Jorge
Carlos Mosconi
Jovair Arantes

Nelson Marquezelli
Nilo Coelho

Sérgio Barros
2 vagas

Autor: Poder Executivo

PFL

Proposição: PL 4.828/98

Carlos Batata
Carlos Dunga
José Carlos Elias
Luiz Carlos Hauly
Odflio Balbinotti
Paulo Mourão
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)
Abelardo Lupion
Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Marcondes Gadelha
Milton Barbosa
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado

Alberto Fraga
Igor Avelino
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Waldemir Moka

Adão Preito
PT

Costa Ferreira
Gervásio Silva

Joaquim Francisco
Lael Varella
Paulo Braga

Pedro Fernandes
Reginaldo Germano

Confúcio Moura
Edison Andrino
Marcelo Castro

3 vagas

Luiz Sérgio

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Inaldo Leitão
João Almeida
Nelson Trad
Salvador Zimbaldi
Vicente Caropreso

Ivanio Guerra
Jairo Carneiro
José Rocha

Carlos Dunga
Félix Mendonça

Helenildo Ribeiro
Osmânio Pereira

Rommel Feij6
Sérgio Reis

Zulaiê Cobra
1 vaga

Antônio Carlos Koner Reis
Francistônio Pinto

Kátia Abreu



Paulo Magalhães
Rodrigo Maia
Sérgio Barcellos

Mauro Fecury
Osvaldo Coelho

Paulo Gouvêa

Relator: Elcione Barbalho (PMDB)

Titulares Suplentes

PMDB Bloco (PSDB, PTB)

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Lafre Rosado
Luiz Bitlencourt
Mauro Lopes
1 vaga

Asdrubal Bentes
Osvaldo Reis

4 vagas

Antonio Feijão
Haroldo Bezerra
Josué Bengtson
Julio Semeghini
Léo Alcântara
Saulo Coelho
Silas Câmara
Vicente Arruda

Léo Alcântara
Odflio Baldinotti

Pedro Canedo
Sérgio Carvalho

Sérgio Reis
Zila Bezerra

2 vagas

PT

Bloco (PFL, PST)João Paulo
Orlando Fantazzini
Pedro Celso

Eni Voltolini
Gerson Peres
Marcus Vicente

PPB

3 vagas

3 vagas

Átila Lins
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Francisco Rodrigues
Pauderney Avelino
Vic Pires Franco

Deusdeth Pantoja
IIdefonço Cordeiro (PSDB)

Kátia Abreu
Mauro Fecury

Sérgio Barcellos
1 vaga

PMDB

Alcione Athayde
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Igor Avelino
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

Damião Feliciano
5 vagas

Bloco (PDT, PPS)
PT

Márcio Bittar
Wolney Queiroz

2 vagas
Luciano Zica
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Orlando Fantazzini
2 vagas

Bloco (PL, PSL)
PPB

Alceste Almeida

PV

Lincoln Portela
Dr. Benedito Dias
João Tota
Luiz Fernando

Almir Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

1 vaga 1 vaga Bloco (PSB, PCdoB)

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: (61) 318-7058 Fax: 318-2140

Presidente: Francisco Garcia (PFL)
1° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N" 550-A, DE 1997, DO SENHOR
DEPUTADO ANTÔNfO FEIJÃO E OUTROS, QUE "DÁ NOVA

REDAÇÃO AO ART. 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÔES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, ALTERA O

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ZONA FRANCA
DE MANAUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIÀS"

Presidente: José Thomaz Nonõ (PFL)

Robério Araújo

2 vagas

Giovannj Queiroz
1 vaga

Luiz Carlos Hauly (PSOB)
PHS

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)

COMISSÃO CONSELHO

CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Airton Cascavel
Eurfpedes Miranda

Agnelo Queiroz
Vanessa Grazziotin

Luis Barbosa (PFL)

Raimundo Santos

Autor: Antonio Feijão e OutrosProposição: PEC 550/97



Titulares

Bloco (PFL, PST)

José Thomaz Nonó
Moroni Torgan
Werner Wanderer

PSOB

Bonifácio de Andrada
Marisa Serrano
Vicente Arruda

PMOB

Barbosa Neto
Osmar Serraglio

Suplentes

Corauci Sobrinho
lédio Rosa

Robson Tuma

'Carlos Batata
Vicente Caropreso

Xico Graziano

la(re Rosado
Osmar Terra

PMOB

2 vagas

PSOB

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT

1 vaga

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

De Velasco

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR
AS PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
QUE DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE

PARLAMENTAR E, SE FOR O CASO,
OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS

PT

Orlando Fantazzini
Waldir Pires

PPB

Romel Anizio

PTS

Ricardo Izar

Bloco (POT, PPS)

Oscar Andrade

Bloco (PSB. pedoB)

José Antonio Almeida

Iara Bernardi
Marcos Rolim

João Tota

Nelson Trad

Lincoln Portela

Vanessa Grazziotin

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo II
Telefone: 318-8430

Proposição:

Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

PFL

Autor: Presidnete

Suplentes

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDENTIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE LEIS

EM VIGOR, EM FACE DE SUA
MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO

Proposição: Autor: Presidente
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)

PFL

Darci Coelho (Licenciado)
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha

Jaime Martins

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

PMOB
Cezar Schirmer

PT

Jaques Wagner

PTB

Luiz Antonio Fleury

Bloco (PSB. PCdoB)

José Antonio Almeida



Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Rodrigues

PPS

Ricardo Ferraço

PV
Fernando Gabeira

POT

Pompeo de Mattos

Secretário (a): Liliane
Local: Ala C sala T04, Anexo II
Telefone: 318-7592 1318-7596

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO

FRANCISCO E REVITALlZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares

Albérico Filho (PMDB)
Almeida De Jesus (Licenciado) (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Ariston Andrade (PFL)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licenciado)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMDB)
Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (Licenciado) (PFL)
Djalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (Licenciado) (PT)

Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gonzaga Patriola (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB) (Licenciado)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PSDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Linhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonô (PFL)
Laire Rosado (PMDB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcelo Teixeira (PMDB)
Marcos de Jesus
Maria Abadia (PSDB) (Licenciada)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSDB)
Milton Andrade (PFL)
Múcio Sá (PMDB)
Neiva Moreira (PDT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Corrêa (PPB)
Pedro Eugênio (PPS)
Philemon Rodrigues (PL)
Pinheiro Landim (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSDB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
Silas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)



Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)

4 vagas

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇAO E INFORMAÇAO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001
........ " ....... __...."'_._._~~.,..."..t_I.. It....-.._......w...... , .........lo.........._~'__......._~ "_"_"~~~'u;_..a-:u.U",_..j~

.JUROS BANCÁRIOS

ISBN: 85·7365·150-4

R$ 4,40

COLAPSO ENERGÉTICO NO BRASIL E
ALTERNATIVAS FUTURAS

ISBN: 85·7.165·141-5

R$ 4,40

ENCONTRO DAS ÁGUAS

ISDN: 85-7376-146-6

R$ 2,20

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2001 "VIDA
SIM, DROGAS, NÃOr" : SESSÃO SOLENE

ISBN: 65·7365·158·X

RS 2.20

HOMENAGEM AOS ATLETAS PARAOL!MPICOS
DO BRASIL

.Jt ..

ISBN: 85-7365-147-4

R$ 1,10

LDB E LEI DO FUNDEF

ISBN: 65-7365-142-3

R$ 2,20

LU<.:éJb li", vtomh.: Mldla Livrar/a. Ed. Principal e Anexo IV da Cêmara dos Deputados. Telciones: (Ubl) ::l1ll--l5477rrU1.
InformaçÕes: Coordenaçào de Publicações. Telefone: (061) 318-6864. E·mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



SENADO
F·EDERAL

.. SECRETARIA
• ESP:ECIAl
• DE· EDITORAÇÃO
· E PUBllCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 482 PÁGINAS


