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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 o Interno, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 402, DE 2001

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Olinda-Pernambuco Uda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Olinda, Esta
do de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decrete sIn°, de 22 de setembro de 1997, que renova

por dez anos, a partir de 1° de novembro de 1993, a concessão da Rádio Olinda-Pernambuco Ltda. para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Olinda, Esta
do de Pernambuco.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de outubro 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° 403, DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa Santa Clara para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Canin
dé, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 173, de 16 de maio de 2000, que outorga

permissão à Fundação Educativa Santa Clara para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada com fins exclusivamente educativos, na cidade de Ca
nindé, Estado do Ceará.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de outubro 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° 404, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária FM Cidade a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Formosa do Rio Preto, Estado
da Bahia.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 79, de 21 de março de 2000, que autoriza a

Associação Rádio Comunitária FM Cidade a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Formosa do Rio Preto, Estado da Bahia.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de outubro 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° 405, DE 2001

Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Aliança Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Concórdia, Estado
de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 11 de novembro de 1994, que renova

por dez anos, a partir de 25 de junho de 1992, a concessão deferida à Rádio Aliança Ltda. para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Concórdia, Estado de
Santa Catarina.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de outubro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 406, DE 2001

Aprova o ato que renova a permissão de "Fundação Casper Libero" para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 443, de 11 de setembro de 1997, que renova

por dez anos, a partir de 10 de maio de 1994. a permissão de "Fundação Casper Libero", outorgada originaria
mente a "Rádio Gazeta Ltda.", para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de outubro co 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 Internoi promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 407, DE 2001

Aprova o ato que renova a permissão de "Rádio Antártida FM Ltda." para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Itabira,
Estado de Minas Gerais.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 188, de 3 de agosto de 1998, que renova por

dez anos, a partir de 28 de abril de 1993, a permissão de "Rádio Antártida FM Ltda.", outorgada oraginaria
mente a "Rádio Fifom de Itabira Ltda.", para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade de Itabira, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de outubro 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°40a, DE 2001

Aprova o ato que renova a concessão outorgada a "TV Bauru Ltda." para ex
plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Bauru, Esta
do de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 24 de novembro de 1998, que renova

por quinze anos, a partir de 5 de outubro de 1992, a concessão outorgada a "TV Bauru Ltda.", outorgada origi
nariamente a "Bauru Rádio Clube S/A." para explorar, sem direito de exolusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de outubro 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 NO 409, DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão à CB Empreendimentos Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santa Cruz
do Capibaribe, Estado de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 653, de 19 de outubro de 2000, que outorga

permissão à CB Empreendimentos Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de outubro 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° 410, DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Padre Libério para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pará de Minas,
Estado de Minas Gerais.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 5, de 7 de janeiro de 2000, que outorga

permissão à Fundação Padre Libério para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na i:idade de Pará de Minas,
Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de outubro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇAO N°26, DE 2001

Denomina "Plenário Professor Roberto Campos" o Plenário da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio.

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1° Fica o Plenário da Comissão de Economia, Indústria e Comércio denominado "Plenário Pro

fessor Roberto Campos".
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara dos Deputados, 10 de outubro de 2001 . - Aécio Neves.
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48880

48876

48873

48870

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.1 B4, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 1.068/00
- TRV nO 170/00 - Aprova o ato que renova a con
cessão da TV SBT - Canal 3 de Nova Friburgo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na cidade de Nova
Friburgo, Estado do Rio de Janeiro .

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.183, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 1.234/00
- TVR nO 197/00 - Aprova o ato que renova con
cessão da Rádio Difusora do Amazonas Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Manaus, Estado do
Amazonas .

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.185, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem nO 983/00
- TRV n° 110/00 - Aprova o ato que autoriza a
Fundação Cultural Educativa Carlos Roberto da
Silva Pimenta - FUNCEC a executar serviço de

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.180, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 1.353/00
- TVR nO 258/00 - Aprova o ato que renova per
missão outorgada ao Sistema Barretense de Co
municação e Cultura Ltda., para explorar serviço
de radiodffusão sonora em freqüência modulada,
na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo.......

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.178, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 1.353/01
- TVR nO 261/00 - Aprova o ato que renova a per
missão outorgada à Fundação Cearense de Pes
quisa e Cultura, para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na Cida-
de de Fortaleza, Estado do Ceará .

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.176, de radiodifusão comunitária, na localidade de Uru-
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- tar, Estado de Goiás .

municação e Informática) - Mensagem n° 1.358/00 Projeto de Decreto Legislativo nO 1.186, de
- TVR n° 287/00 - Aprova o ato que renova a con- 2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
cessão outorgada à Fundação Bom Jesus de Cui- municação e Informática) - Mensagem nO 817/00
abá para explorar serviço de radiodifusão sonora _ TRV n° 32/00 - Aprova o ato que renova con-
em onda média, na Cidade de Cuiabá, Estado de cessão outorgada à Rádio Curimataú de Nova
Mato Grosso. 48864 Cruz Ltda., para explorar, sem direito de exclusi-

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.177, de vidade, pelo prazo de dez anos, serviço de radio-
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- difusão sonora em onda média, na cidade de
municação e Informática) - Mensagem n° 1.353/00 Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte.........

- TVR n° 262/00 - Aprova o ato que renova a per- Projeto de Decreto Legislativo n° 1.198, de
missão outorgada à Rádio TV do Amazonas Ltda., 2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
para explorar serviço de radiodffusão sonora em municação e Informática) - Mensagem n° 1.605/00
freqüência modulada, na Cidade de Rio Branco, - TRV n° 459/00 - Aprova o ato que autoriza a
Estado do Acre. 48868 Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita 

Um Bem da Comunidade 99,9 MHz a executar ser
viço de radiodifusão comunitária, na localidade de
Santa Cruz, Estado do Rio Grande do Norte........

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.199, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 1.605/00
- TRV n° 464/00 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária São Francisco a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná .

Projeto de Decreto Legislativo nO 1.220, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem nO 1.710/00
- TRV n° 579/00 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Beneficente e Filantrópica Nossa Se
nhora de Fátima a executar serviço de radiodffu
são comunitária, na cidade de Piquet Carneiro,
Estado do Ceará ..

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.222, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 1.710/00
- TRV n° 581/00 - Aprova o ato que autoriza a
Associação de Dnusão Comunitária de Senador
Canedo - GO a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária, na cidade de Senador Canedo,
Estado de Goiás .

Projeto de Decreto Legislativo nO 1.354, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem nO 752/01
- TRV n° 1.022/01 - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Serrana FM Ltd a., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Jacobina, Esta-
do da Bahia ..



48937

48913

48913

48915

IV - Homenagem

Transcurso do centenário de fundação da
Associação Comercial de Minas - AC Minas ........

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convite ao
Presidente da Associação Comercial de Minas 
AC Minas, Artur Lopes Filho, aos Deputados Ro
naldo Vasconcellos, Odelmo Leão, ao Senador
Lindberg Cury, para composição da Mesa Direto
ra dos trabalhos. Saudação aos convidados.
Transcurso do centenário de fundação da Associ-
ação Comercial de Minas - AC Minas ..

RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL 
MG) - Transcurso do centenário de fundação da
Associação Comercial de Minas - AC Minas ..
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permissão à Rádio Serrana FM Ltda., para explo- da proposta de reformulação da imunidade parla-
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mentar. Agradecimento aos Parlamentares e con-
modulada, na cidade de Cachoeira, Estado da vidados presentes. 48920
Bahia. 48910 V _ Encerramento

ERRATAS 2 - ATA DA 1978 SESSÃO DA CÃMARA
Projeto de Lei n° 5.314/01............................ 48912 DOS DEPUTADOS, DA 38 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 51 8

Projetos de Resolução nOs 1/99, 58/99 e LEGISLATURA; EM 10 DE OUTUBRO DE 2001
122/01.. 48913

SESSÃO ORDINÁRIA DE 10-10-2001
SESSÃO SOLENE DE 10-10-2001

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
Leitura de ato da Presidência sobre criação de
Grupo de Trabalho destinado à consolidação das
leis em vigor. 48924

IV - Pequeno Expediente
MARCOS AFONSO (PT - AC) - Realização

da 1a Feira Cultural pelo Centro de Educação de
Jovens e Adultos, em Rio Branco, Estado do Acre.
Anúncio de apresentação de requerimentos de in
formação aos Ministérios dos Transportes, das Co-
municações e do Meio Ambiente. 48926

EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO) - Contri
buição da empresa Centrais Elétricas do Norte do
Brasil SA - ELETRONORTE para o desenvolvi-
mento do Estado de Rondônia ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Participa
ção da Associação Comercial de Minas - AC Mi
nas na história política do País. Apoio da entida
de à candidatura de Aécio Neves para a Presi-
dência da Câmara dos Deputados. 48916

ELlSEU RESENDE (Bloco/PFL - MG),
MARIA ELVIRA (PMDB - MG), ELIAS MURAD
(PSDB - MG), MARIA DO CARMO LARA (PT -
MG), OLlMPIO PIRES (Bloco/PDT - MG),
L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) - Trans-
curso do centenário de fundação da Associação
Comercial de Minas - AC Minas. ...... ..... ...... ......... 48917

MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Pela ordem.)
- Presença, no plenário, de Maria Rita Nasci
mento, convidada pela bancada feminina no Con
gresso Nacional para explanação dos trabalhos
realizados pelo Clube da Mama Feliz, com sede
em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. ........ 48918

PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 
Votos de êxito à Associação Comercial de Minas
- AC Minas na campanha de transformação do
Rio São Francisco em Patrimônio Cultural e Na
tural da Humanidade. Anúncio de destinação,
pelo Presidente da República, de recursos para
revitalização do Rio São Francisco. Elogio ao
Presidente Aécio Neves pela regulamentação do
instituto da medida provisória, pela criação do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câ
mara dos Deputados e pela anunciada votação

ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA) - Protesto
contra posicionamento dos Senadores Waldeck
Ornélas e Paulo Souto acerca do projeto de resolu
ção permissivo do recebimento antecipado de cré-
dito externo junto à República da Polônia. 48937

NELSON PELLEGRINO (PT - BA) - Visita
de membros da Comissão de Direitos Humanos
aos Municípios de Marabá e Altamira, no Estado
do Pará. Reflexos dos conflitos agrários na escala-
da da violência no Estado. 48937

ELIAS MURAD (PSDB - MG) - Malefícios
causados à saúde humana pela adoção do horário
de verão no Brasil. 48938

LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG) - Críticas
ao Estatuto da Cidade. Matéria da revista Catoli
cismo sobre aspectos da Lei n° 10.257 que mais
agridem os direitos do proprietário urbano............... 48939

JOSÉ GENOíNO (PT - SP) - Repúdio aos
ataques militares dos Estados Unidos da América
contra o Afeganistão. Reportagens "Caminhos do
Paraíso" e "Lavagem Automática", publicadas pela
revista Carta Capital. Matéria "A Fuga do Doleiro",
dos jornalistas Leonel Rocha e Sônia Filgueiras, di-
vulgada pela revista ISTOÉ..................................... 48948

URSICINO QUEIROZ (Bloco/PFL - BA) 
Contrariedade à interpretação dada pela Advoca
cia-Gerai da União à Emenda Constitucional nO 29,
sobre destinação de recursos orçamentários à saú-
de pública. 48955

.. ,1'<.,
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SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Transcurso do
50° aniversário da Viação Automobilística Nova
Iguaçu Ltda. e do 5° aniversário do Projeto Criança
Viva, Estado do Rio de Janeiro. 48956

WANDERLEY MARTINS (Bloco/PSB - RJ) 
Repúdio ao posicionamento adotado pelo Governo
dos Estados Unidos da América, após os atenta
dos terroristas ocorridos em Nova Iorque e Was
hington. Conveniência de reexame, pelos países
do Primeiro Mundo, do domínio exercido sobre na-
ções. 48957

MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Elogio à
atuação da Agência da Previdência Social e Direto
ria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Soci
al, no Município de Dourados, Estado do Mato
Grosso do Sul....................... 48957

LUCIANO ZICA (PT - SP) - Protesto contra
a transformação do Centro de Pesquisa de Desen-
volvimento em Telecomunicações
CPqDITELEBRAS em fundação de direito privado.
Solicitação de revisão, por parte do Governo Fede
ral e do Congresso Nacional, da demissão de ses-
senta funcionários da empresa. 48958

JUQUINHA (Bloco/PL - GO) - Ampliação de
recursos do crédito rural e do Fundo Constitucional
do Centro-Oeste destinados ao Estado de Goiás. ... 48959

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Intransigên
cia do Governo Federal nas negociações com ser
vidores públicos federais em greve. Correspondên
cia da Associação Nacional dos Servidores da Pre
vidência Social sobre as dificuldades vividas pela
classe. Contrariedade à aprovação de projeto de
lei, do Poder Executivo, permissivo da flexibilização
das relações trabalhistas. Encaminhamento de ofí
cio aos Ministros do Planejamento, Orçamento e
Gestão e da Previdência e Assistência Social soli
citando atendimento das reivindicações dos servi
dores públicos federais em greve. Incoerência dos
dados divulgados pelo Governo Federal acerca da
performance da agricultura e do programa de re
forma agrária. Protesto contra descaso do Governo
Federal em relação ao endividamento do setor
agrícola. Apoio às manifestações de trabalhadores
rurais brasileiros...................................................... 48960

REGINALDO GERMANO (Bloco/PFL - BA)
- Repúdio à prática de denúncia contra Parlamen
tares sem as provas necessárias. Conveniência de
esclarecimento, pela Casa, de denúncias de envol
vimento de membros da Comissão Parlamentar de
Inquérito das Obras Inacabadas em atos de cor-
rupção. 48963

COSTA FERREIRA (Bloco/PFL - MA) - Cri
se econômica no País. Reflexos da política de re-
cessão no agravamento da situação da área social. 48964

ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP) - Protes
to contra manobras utilizadas pela Prefeitura do
Município de Guararema, Estado de São Paulo,
para inviabilidade do Conselho Municipal dos Direi
tos da Criança e do Adolescente e do Conselho
Tutelar. 48964

DR. HELENO (PSDB - RJ) - Êxito do festi
val de cinema Rio BR 2001, realizado no Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Aplauso à em
presa Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS pelo
apoio prestado ao cinema nacional. 48965

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Inauguração da
Unidade de Apoio à Criança e ao Adolescente, no
Município de Coronel Fabriciano, Estado de Minas
Gerais. 48966

YEDA CRUSIUS (PSDB - RS) - Artigos "Di
retor do BC revela como Banespa foi arruinado",
"Fleury diz que responsabilidade é de ex-diretores",
"Restrição pode desmoralizar CPI do Banespa",
publicados no jornal O Estado de S. Paulo, e
"Yeda denuncia conchavo", divulgado pelo jornal O
Sul, sobre a atuação da Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada à investigação de irregularida
des no Banco do Estado de São Paulo -
BANESPA............................................................... 48967

VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC) 
Inauguração da sede da Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul, no Estado de Santa
Catarina. Lançamento, pelo Ministro José Serra,
da Saúde, do Programa Bolsa-Alimentação no
Município catarinense de Lages. Avanços da saú
de pública brasileira. Baixa adesão das Prefeitu
ras Municipais das regiões norte e nordeste cata
rinenses aos programas governamentais de saú
de. Realização do 20° Encontro de Secretários
Municipais de Saúde, com destaque para o Pro
grama Pacto pela Vida, do Governo Estadual, no
Município de Joinville. 48971

JOÃO PIZZOLATII (PPB - SC) - Prejuízos
causados pelas enchentes ao Estado de Santa
Catarina. Urgente necessidade de apoio, por parte
do Governo Federal, aos Municípios catarinenses
atingidos pelas chuvas. 46972

SÉRGIO REIS (PTB - SE) - Delonga na re
gularização de débitos trabalhistas de estivadores
do Porto de Aracaju, Estado de Sergipe. 48972

JOÃO GRANDÃO (PT - MS) - Solicitação
ao Presidente da República e ao Ministro da Edu
cação de reabertura de negociações com servido
res e professores de universidades federais em
greve. 48974

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Críticas à re
dução de recursos orçamentários destinados a in-
vestimentos no Estado do Rio de Janeiro. 46974
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RUBEM MEDINA (Bloco/PFL - RJ) - Defesa
de utilização dos recursos do contencioso entre a
Secretaria da Receita Federal e os fundos de pen
são para financiamento do programa de expansão
do setor energético brasileiro ..48976
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ELCIONE BARBALHO (PMDB - PA) - Su- ção Brasileira de Celulose e Papel e pela Associ-
cesso do Programa Liberdade Assistida Comunitá- ação Brasileira dos Editores de Livros. 48985
ria, destinado à recuperação de adolescentes infra-
tores. 48975

CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Apoio à
greve dos servidores das universidades federais e
da Previdência Social. .

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) - Co
memoração do 54° aniversário da emancipação
político-administrativa dos Municípios de Arapon
gas, Jataizinho e Cambé, no Estado do Paraná.
Realização da 148 Oktoberfest, no Municfpio de
Rolândia, no Estado. Transcurso do Dia Nacional
do Vereador _1° de outubro. 4B977

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR) 
Intransigência do Governo Federal nas negocia-
ções com servidores públicos em greve. 48978

JOSÉ ALEKSANDRO (Bloco/PSL - AC) 
Diretrizes para implantação de programa de incen
tivo e proteção à produção e comercialização de
borracha natural. 48979

LUIZ BITIENCOURT (PMDB - GO) - Ne
cessidade de concessão de reajuste salarial aos
servidores públicos federais. 48980

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE) -
Vigência da Lei n° 10.257, de 2001 (Estatuto da Ci-
dade), referente à regulamentação de dispositivo
da Constituição Federal sobre definição de princípi-
os e objetivos, diretrizes de ação e instrumentos de
gestão urbana utilizados pelo Poder Público Muni
cipal........................................................................ 4B980

JOÃO HERRMANN NETO (Bloco/PPS 
SP) - Protesto contra a instalação de agênci,? de
informações e inteligência dos Estados Unidos da
América em São Paulo, Estado de São Paulo. ........ 48982

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) - Per
plexidade ante a extinção, pelo Governador Geral
do Alckmin, do Estado de São Paulo, da Secretaria
de Esportes e Turismo. Excelência da atuação de
Marcos Arbaitman à frente da extinta Pasta. 48983

CIRO NOGUEIRA (Bloco/PFL - PI) - Ne
cessidade de recuperação da BR-343 na região
dos Municípios de Campo Maior e Cocal de Telha,
Estado do Piauí. . 48984

MARCELO BARBIERI (PMDB - SP) - Críti-
cas ao Projeto de Lei n° 5.483, de 2001, sobre
convenção e acordo coletivo de trabalho. 48984

JOAQUIM FRANCISCO (Bloco/PFL - PE) 
Considerações acerca dos resultados de pesquisa
sobre o hábito de leitura dos brasileiros, encomen
dada pela Câmara Brasileira do Livro, pelo Sindica
to Nacional dos Editores de Livros, pela Associa-

TELMO KIRST (PPB - RS) - Defesa de in
clusão, no Orçamento Geral da União para 2002,
de recursos para conclusão da BR-101, trecho
Osério-São José do Rio Norte, no Estado do Rio
Grande do Sul. 4B9BB

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) 
Participação nos trabalhos de abertura do VIII Hos
pital Business 2001, no Rio de janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.................................... 4B9B8

WILSON SANTOS (PSDB - MT) - Manifes
tação de pesar pelo falecimento do político sergipa
no Luiz Garcia e do radialista Fauser Antônio dos
Santos, de Cuiabá, Estado do Mato Grosso............ 48989

V - Grande Expediente

ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA) - Defe-
sa do instituto da fidelidade partidária. 48990

JOÃO MENDES (Bloco/PFL - RJ. Pela or
dem) - Aplausos à iniciativa do Prefeito César
Maia, do Rio de Janeiro, de redução da frota de
ônibus. 4B994

EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO.
Pela ordem) - Defesa de readmissão e paga
mento das respectivas indenizações aos servido
res públicos demitidos pelo Governo José Bian
co, do Estado de Rondônia. Críticas ao tratamen
to dispensado pelo Presidente Fernando Henri
que Cardoso e pelos Ministros Paulo Renato
Souza, da Educação, e Roberto Brant, da Previ
dência e Assistência Social, aos servidores públi
cos federais em greve. Expectativa de reabertura
das negociações entre as autoridades governa
mentais e a categoria profissional. Necessidade
de providências do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem para recuperação da
BR-429, no Estado de Rondônia......... 48994

REINALDO GRIPP (Bloco/PL - RJ. Pela
ordem.) - Necessidade de reavaliação das políti
cas educacionais e sociais brasileiras. Importân
cia da formação profissional adequada para en
frentamento dos desafios decorrentes do proces-
so de globalização econômica. 48996

PEDRO IRUJO (Bloco/PFL - BA. Pela or
dem.) - Elogio à administração da Prefeita Maria
Luíza de Laudano, do Município de Pojuca, Esta-
do da Bahia. 48997
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49027

49028

49029

49030

49032

49026

49031

49026

49025

NEUTON LIMA (Bloco/PFL - SP. Pela or
dem.) - Transcurso do 11° aniversário de funda
ção do jornal O Arado, da Assembléia de Deus
do Ministério de Perus, filiado à Convenção Naci
onal de Madureira, no Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro. Anúncio de apresentação de pro
jeto de lei sobre a padronização de embalagens
de produtos de consumo por volume ou peso .......

JOSÉ THOMAZ NONÔ (Bloco/PFL - AL.
Pela ordem.) - Repúdio da sociedade à manifes
tação realizada pelo Movimento dos Trabalhado
res Rurais Sem Terra em Maceió, Estado de Ala
goas. Cumplicidade do Governador do Estado e
da Prefeita Municipal de Maceió com a atuação
dos manifestantes ..

AIRTON CASCAVEL (Bloco/PPS - RR.
Pela ordem.) - Anúncio de obstrução das vota
ções no plenário da Casa, em protesto contra a
intransigência do Governo Federal no atendimen
to às reivindicações dos professores e funcionári
os das universidades federais em greve. Realiza
ção da 28 Marcha Nacional em Defesa e Promo-
ção da Escola Pública ..

RENATO VIANNA (PMDB - SC. Pela or
dem.) - Concessão, pela Câmara Legislativa do
Distrito Federal, do Título de Cidadão Honorário
de Brasília ao Deputado Eunício Oliveira ..

CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Pela
ordem.) - Lançamento do Programa de Apoio ao
Microcrédito pelo Serviço Brasileiro de Apoio à
Micro e Pequena Empresa - SEBRAE.................. 49032

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pela
ordem.) - Concessão, pela Juíza Federal lonilda
Maria Carneiro, de liminar em processo de sus
pensão do horário de verão no Estado de Goiás..

HÉLIO COSTA (PMDB - MG. Pela ordem.)
- Transcurso do Dia do Professor - 15 de outubro.

CARLOS DUNGA (PTB - PB. Pela ordem.)
- Audiência da bancada federal do Estado da Pa
raíba com o Ministro Paulo Renato Souza, da
Educação, para debate da criação da Universida
de Federal de Campina Grande e dos campi uni
versitários do Vale do Piancó e do Município de
Pombal. ..

LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Transcurso do centenário de fun
dação da Associação Comercial de Minas - AC
Minas ..

NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela ordem.)
- Acerto da decisão da Justiça Federal do Esta-

49003

49023

49002

49021

49024

49023

48999

XICO GRAZIANO (PSDB - SP. Pela or
dem.) - Críticas á invasão da sede da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA pelo Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra. Esclarecimento acerca do con
trato assinado entre a EMBRAPA e a empresa

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pela ordem.) - Estudos "Agricultura Transgênica
e o Grilo" e "A Questão Alimentos Transgênicos e
a Política Brasileira", de autoria do economista e
engenheiro agrônomo Alberto Nobuoki Momma,
sobre os perigos da liberação de produtos trans-
gênicos .

ANTÔNIO JORGE (PTB - TO. Pela or
dem.) - Solicitação ao Ministro Pedro Parente,
Coordenador da Câmara de Gestão da Crise de
Energia Elétrica, de exclusão de usinas produto
ras de calcário do plano de racionamento de
energia elétrica ..

MARCELO TEIXEIRA (PMDB - CE. Pela
ordem.) - Anúncio de apresentação de projeto
de lei sobre redução do Imposto sobre Produtos
Industrializados incidente na comercialização de
embalagens recicláveis. Lançamento do Progra
ma Qualificar Melhor, pelo Banco do Nordeste do
Brasil, pela Fundação Edson Queiroz e pelo Sis
tema Verdes Mares de Comunicação, em Forta-
leza, Estado do Ceará .

VALDEMAR COSTA NETO (Bloco/PL - SP.
Como Líder.) - Manifestação de pesar pelo fale
cimento do economista, escritor e político Rober-
to Campos ..

MÁRCIO BITTAR (Bloco/PPS - AC. Pela
ordem) - Avaliação dos atos terroristas ocorridos
nos Estados Unidos da América e seus desdo-
bramentos .

MARIA DO CARMO LARA (PT - MG) 
Agravamento da violência urbana no País, se
gundo relatório da Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE. Ações da Co
missão de Desenvolvimento Urbano e Interior
para implementação da Polftica Nacional de Su-
peração da Violência Urbana .

ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR. Pela
ordem.) - Agravamento do déficit habitacional
brasileiro. Necessidade de reexame, pela Caixa
Econômica Federal, da suspensão de financia
mentos de imóveis residenciais destinados à
classe média .

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB - multinacional Monsanto para cultivo de transgêni-
CE. Pela ordem.) - Lançamento, pelo Banco do coso .
Nordeste, do Projeto Qualificar Nordeste, sobre
capacitação de jovens e adolescentes para o
mercado de trabalho. 48997
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do do Acre sobre restabelecimento do direito do
recebimento de pensão por seringueiros. 49033

no Município de Rolândia. Manifestação de pesar
pelo falecimento do ex-Deputado e ex-Senador
Roberto Campos. Favorecimento, pelo Paraguai,
à regularização de veículos roubados no Brasil.
Defesa da aprovação de projeto de lei sobre cria
ção de programa para substituição de importa-
ções. 49038

JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Pela or
dem.) - Responsabilidade do Congresso Nacio
nal pela morosidade na realização da reforma
política. Defesa da fidelidade partidária .

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela or
dem.) - Anúncio de apresentação de requeri
mento de informações ao Ministério da Justiça
sobre operação promovida pela Polícia Rodoviá
ria Federal para impedimento da realização da 28

Marcha em Defesa e Promoção da Educação
Pública ..

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Convocação dos Deputados ao plenário para re-
gistro de presença .

ÁTILA LINS (Bloco/PFL - AM. Pela ordem.)
- Conveniência de aprovação da proposta de
emenda constitucional relativa à criação do Fun
do de Desenvolvimento da Amazônia Ocidental. ..

JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB - PRo
Pela ordem.) - Transcurso do aniversário dos
Municípios de São Manoel do Paraná e Santa
Mônica, no Estado do Paraná ..

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
AM. Pela ordem.) -Ilegalidade da demissão, pela
Empresa Brasileira de Telecomunicações, do fun
cionário e dirigente sindical Antônio Elenir Perei
ra Rodrigues. Conveniência de rejeição do proje
to de lei, do Poder Executivo, referente a altera
ção de dispositivo da Consolidação das Leis do
Trabalho. Solicitação ao Presidente da República
de concessão de audiência para discussão do
assunto ..

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Convocação dos Deputados ao plenário para
apreciação da Ordem do Dia .

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Apresentação de projeto de lei
sobre obrigatoriedade de inserção do alfabeto
braile em cardápios de restaurantes, bares, ho-
téis, lanchonetes e similares ..

MAURíLIO FERREIRA LIMA (PMDB - PE.
Pela ordem.) - Reflexão sobre os atentados ter
roristas ocorridos nos Estados Unidos da Améri
ca, a propósito de declaração de Hebe de Bona
fini, integrante da Associação Avós da Praça de
Maio ..

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
ordem.) - Transcurso do Dia Nacional de Verea
dor - 10 de outubro. Comemoração do 540 aniver
sário dos Municípios de Arapongas e Cambé,
Estado do Paraná. Realização da 148 Oktoberfest

49033

49034

49035

49035

49035

49036

49037

49037

49038

ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela or
dem.) - Repúdio ao posicionamento do Governo
Federal com relação ao reajuste salarial dos ser
vidores públicos e à renegociação das dívidas
dos pequenos produtores rurais .

GERMANO RIGOnO (PMDB - RS. Pela
ordem.) - Manifestação de pesar pelo falecimen-
to do ex-Ministro Roberto Campos ..

ANA CORSO (PT - RS. Pela ordem.) 
Apoio ao manifesto dos Auditores Fiscais da Re
ceita Federal em exercício na Delegacia da Re
ceita Federal de Caxias do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul, contra o Código de Defesa do
Contribuinte, em tramitação no Senado Federal...

IÉDIO ROSA (Bloco/PFL - RJ. Pela or
dem.) - Inauguração do campus da Universidade
Veiga de Almeida em Cabo Frio, Estado do Rio
de Janeiro. Internacionalização do Aeroporto de
Cabo Frio ..

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or
dem.) - Aumento da produção de trigo no Estado
do Rio Grande do Sul. Revitalização da Funda
ção Estadual de Pesquisa Agropecuária. Apoio à
campanha salarial de bancários. Implantação, no
Estado do Rio Grande do Sul, do Centro de
Excelência Ibero-Americano em Tecnologia Ele-
trônica Avançada .

PAULO DELGADO (PT - MG. Pela ordem.)
- Considerações acerca da greve dos servidores
das universidades federais. Apelo ao Ministro Pau
lo Renato Souza, da Educação, em favor da aber
tura de negociações salariais com a categoria.......

MANOEL VITÓRIO (PT - MS. Pela ordem.)
- Denúncia de prática de crime de racismo con
tra funcionários demitidos da Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil. .

SÉRGIO REIS (PTS - SE. Pela ordem.) 
Correspondência encaminhada ao Governador
Albano Franco, do Estado de Sergipe, contrária
ao horário de verão .

JAIME MARTINS (Bloco/PFL - MG. Pela
ordem.) - Defesa de destinação de recursos do
Plano Nacional de Segurança Pública a Corpos
de Bombeiros Militares .

49039

49039

49039

49041

49042

49043

49043

49044

49044
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FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem.) - Apoio à proposta de criação do
Estatuto do Idoso. 49045

OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PRo Pela or
dem.) - Transcurso de aniversário do Município
de Arapongas, Estado do Paraná. Homenagem
aos funcionários da Rádio Câmara e da TV Câ
mara. Desvirtuamento dos objetivos da constru
ção da Ponte da Amizade, na fronteira do Brasil
com o Paraguai............ 49046

ARY KARA (PPB - SP. Pela ordem.) 
Transcurso do Dia Nacional do Vereador - 1° de
outubro. Comemoração do centenário da emanci-
pação político-administrativa do Município de
Cruzeiro, no Estado de São Paulo......................... 49047

GIVALDO CARIM8ÃO (Bloco/PS8 - AL.
Pela ordem.) - Importância do Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputa
dos. Anúncio de apresentação de projeto de lei
sobre extensão da inelegibilidade a renunciante
ao mandato parlamentar.... 49050

8. SÁ (PSDB - PI. Pela ordem.) - Artigo
sobre a pobreza e a fome, de autoria do orador,
publicado pela imprensa do Estado do Piauí. ....... 49051

PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.) 
Apoio da União Nacional dos Estudantes - UNE
à greve dos professores e servidores públicos.
Apelo à sociedade brasileira para doação de re
cursos ao movimento grevista. Pauta de reivindi-
cações dos estudantes. 49051

ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL - 8A.
Pela ordem.) - Inauguração do Complexo Indus
trial Ford Nordeste, no Município de Camaçari,
Estado da Bahia. 49052

L1NCOLN PORTELA (810co/PSL - MG.
Pela ordem.) - Dados do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada e da Fundação Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística sobre as conse
qüências do preconceito racial. Importância do
trabalho da Comissão Especial destinada à emis
são de parecer ao Projeto de Lei n° 3.198, de
2000 (Estatuto da Igualdade Racial). 49054

VI - Ordem do Dia

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
SP. Pela ordem.) - Apoio ao posicionamento do
Ministro Paulo Renato Souza, da Educação, no
tocante à condução da greve de professores uni
versitários. Improcedência da argumentação dos
grevistas acerca da não-concessão de reajuste
salarial à categoria no Governo Fernando Henri-
que Cardoso. 49066

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) 
Questão de ordem sobre inclusão de medida pro-
visória na Ordem do Dia, sem o necessário pare-

cer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização. 49066

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do HENRIQUE FONTANA (PT - RS). 49066

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à
questão de ordem suscitada pelo Deputado
Arnaldo Faria de Sá.......... 49066

ARNALDO FARIA DE SÁ (PT8 - SP. Pela
ordem.) - Apresentação, à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, de recurso contra
a decisão da Presidência. 49066

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Acolhimen-
to do recurso do Deputado Arnaldo Faria de Sá. .. 49068

ODELMO LEÃO (PP8 - MG. Como Líder.)
- Artigo "Ok, Roberto Campos, você venceu!", de
autoria do Deputado Delfim Netto, publicado no
jornal Folha de S.Paulo. Necrológio do ex-Minis-
tro Roberto Campos. 49068

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Associação
da Presidência às justas homenagens prestadas
pelo Partido Progressista Brasileiro ao ex-Minis-
tro Roberto Campos. Acolhimento, para futura
deliberação do Plenário, de sugestão para deno-
minação de Roberto Campos das instalações da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio...... 49070

JOSÉ GENOíNO (PT - SP Pela ordem.) 
Manifestação de pesar pelo falecimento do
ex-Ministro Roberto Campos................................. 49070

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, da Medida Provisória nO 1, de
2001, que abre crédito extraordinário, em favor
do Ministério da Integração Nacional, no valor de
R$ 154.000.000,00, para os fins que especifica... 49070

Usou da palavra para proferir parecer à
medida provisória, em substituição à Comissão
Mista do Congresso Nacional, o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP).............. ........ 49071

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ (PT8 
SP)......................................................................... 49071

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discordân-
cia do posicionamento do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá no tocante à tramitação da matéria........ 49072

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA (Blo-
co/PDT - SC). 49073

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão. 49073

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação da
Medida Provisória n° 1, de 2001 49073

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE)....... 49073



49133

49086

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sugestão
aos oradores inscritos no período das Comunica
ções Parlamentares para desistência do uso da
palavra com vistas à realização de sessão extra-
ordinária ..

IV - Ordem do Dia
NELSON OTOCH (PSDB - CE. Pela ordem.)

- Equívoco na redação do inciso V do art. 4° do
Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara
dos Deputados. 49149

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Resposta
ao Depu1ado Nelson Otoch..................................... 49149

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nO 277-C, de 2000, que altera os arts.
149,155 e 177 da Constituição Federal. 49149

Usaram da palavra para discussão da maté
ria os Srs. Deputados CARLOS ALBERTO
ROSADO (Bloco/PFL - RN), LUCIANO ZICA (PT -
SP), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP)............. 49149

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Encerra-
mento da discussão. 49149

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
(PTB - SP). 49150

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nO 277-C, de 2000, ressalvado o des-
taque. .. 49151

Usou da palavra pela ordem o Sr. ARNALDO
MADEIRA (PSDS - SP). 49153

ELlSEU RESENDE (Bloco/PFL - MG. Pela
ordem.) - Conveniência da aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição n° 277-C, de 2000. ........ 49153

SILVIO TORRES (PSDB - SP Pela ordem.)
- Transcurso do Dia do Engenheiro-Agrônomo.
Carta de Aracaju, elaborada durante encontro de
estudantes de agronomia e engenheiros-agrôno-
mos naquela Capital. 49154

VII - Encerramento
3 - Ata da 1988 Sessão da Câmara dos

Deputados, Extraordinária. Vespertina, da 38

Sessão Legislativa Ordinária, da 51 8 Legisla
tura, em 10 de outubro de 2001

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 10-10-2001

MEDEIROS (Bloco/PL - SP. Pela ordem.) 
Improcedência de denúncias de irregularidades
praticadas pelo orador na Presidência do Instituto
Brasileiro de Estudos Sindicais ..49075

49075
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Usou da palavra para encaminhamento da OUTROS, DR. HÉLIO, PAULO DELGADO E
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ JOSÉ GENOíNO.. 49083
(PTB - SP). 49074

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
da Medida Provisória nO 1, de 2001, contra o voto
do Deputado Arnaldo Faria de Sá. 49076

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da redação final. 49077

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal............................ 49077

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convite aos
Líderes partidários e aos membros da Mesa Di
retora para o ato de promulgação da Resolução
n° 25, de 2001, sobre criação do Código de Ética
e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputa-
dos. 49077

ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Pela ordem.)
- Aprovação, pela Comissão Especial da reforma
da segurança pública, do substitutivo apresenta-
do pelo Deputado Alberto Fraga. 49083

Apresentação de proposições: RUBENS
BUENO, MARÇAL FILHO, MARCOS AFONSO,
LUCIANO PIZZATIO, FIORAVANTE E OUTROS,
MARCELO TEIXEIRA, ANTONIO CAMBRAIA,
NEUTON LIMA, JOSÉ EGYDIO, ODELMO
LEÃO, L1NCONL PORTELA, AVENZOAR
ARRUDA, EDUARDO CAMPOS, MURILO
DOMINGOS, JOÃO EDUARDO DADO,
FERNANDO CORUJA, ARMANDO ABILlO E
JUTAHY JUNIOR, FERNANDO CORUJA,
LUCIANO ZICA, DOS SRS. LíDERES, RUBENS
BUENO, NILSON MOURÃO, JOSÉ CARLOS
COUTINHO, NELSON MARQUEZELLI, MARIA
LÚCIA, CORAUCI SOBRINHO, ROBSON TUMA,
LAEL VARELLA E INOCÊNCIO OLIVEIRA,
JANDIRA FEGHALI E OUTROS, L1NCOLN
PORTELA E INOCÊNCIO OLIVEIRA,
HELENILDO RIBEIRO, LUIZ FERNANDO,
FERNANDO FERRO, PIMENTEL GOMES,
WALDIR PIRES, NELSON MARQUEZELLI E

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esclareci
mento ao Deputado Arnaldo Faria de Sá sobre a
tramitação da matéria em votação ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INÁCIO
ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE), DE VELASCO
(Bloco/PSL - SP), FERNANDO CORUJA (Blo
co/PDT - SC), ROBERTO JEFFERSON (PTB 
RJ), ODELMO LEÃO (PPB - MG), WALTER
PINHEIRO (PT - BA), MENDES RIBEIRO FILHO
(PMDB - RS), ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP), INOCÊNCIO OLIVEIRA (Blo
co/PFL - PE), ARNALDO MADEIRA (PSDB -
SP) ..
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MIRIAM REID (Bloco/PSB - AJ. Pela or
dem.) - Restrição à aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição n° 277-C, de 2000, em face
do não-atendimento aos interesses dos Estados
produtores de petróleo. 49154

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.
Pela ordem.) - Associação às manifestações de
pesar pelo falecimento do ex-Deputado e ex-Sena-
dor Roberto Campos. 49155

FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela ordem.)
- Implantação, pela Câmara de Gestão da Crise
de Energia Elétrica, de novo plano de racionamen-
to de energia na Região Nordeste................. 49155

GERMANO RIGOnO (PMDB - RS. Pela or
dem.) - Razões da abstenção do orador da vota
ção da Proposta de Emenda à Constituição n°
277-C, de 2000....................................................... 49156

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG. Pela
ordem.) - Manifestação de pesar, em nome do
Partido Social Liberal, pelo falecimento do ex-De-
putado e ex-Senador Roberto Campos. 49156

ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.) 
Existência de quorum regimental para votação da
matéria. 49157

ALMERINDA DE CARVALHO (PPB - RJ.
Pela ordem.) - Transcurso do Dia Nacional da Gu-
arda Municipal - 10 de outubro. 49157

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pela or
dem.) - Posicionamento da bancada do Partido
Popular Socialista com relação à greve dos servi-
dores públicos federais. 49157

SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC. Pela
ordem.) - Transcurso do Dia do Engenheiro-Agrô-
nomo - 12 de outubro............................... 49158

PIMENTEL GOMES (Bloco/PPS - CE. Pela
ordem.) - Apresentação de requerimento de infor
mações à Agência Nacional de Energia Elétrica so
bre os critérios adotados pela Câmara de Gestão
da Crise de Energia Elétrica para concessão de
bônus a consumidores. Exigência de resposta, pelo
Ministério dos Transportes, ao requerimento de in
formações sobre aplicação de recursos na recupe
ração da BR-222, trecho Sobral-Fortaleza, Estado
do Ceará. 49159

VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Pela or
dem.) - Considerações sobre os critérios para apli
cação dos recursos arrecadados pela Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico. 49161

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP Pela or-
dem.) - Solicitação à Presidência de encerramento
da votação. 49161

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
Encerramento da votação. 49161

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Aprovação da proposta de emenda à Constituição.. 49161

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Requerimento de destaque para votação da Emen-
da n° 9, de 2001. 49171

Declaração de prejudicialidade do requeri-
mento. 49171

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Dispensada a redação final da matéria nos termos
do art. 195, inciso I, § 2°, do Regimento Interno. ..... 49171

Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-
deral. 49171

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados NEY LOPES (Blo
co/PFL - RN), JOÃO CARLOS BACELAR (Blo-
co/PFL - BA). 49171

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Votação e aprovação do requerimento de urgência
para apreciação do Projeto de Lei n° 4.838, de
2001, do Poder Executivo, que cria a Autarquia Fe
deral Instituto de Pesquisa Jardim Botânico no Rio
de Janeiro, e dá outras providências. 49171

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
4.838, de 2001, que cria a Autarquia Federal Insti
tuto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janei-
ro, e dá outras providências. 49171

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, o Sr. De-
putado FERNANDO GABEIRA (PT - RJ). 49172

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, o Sr. Deputa-
do PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP). 49173

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CLEMENTINO COELHO
(BlocolPPS - PE). 49173

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Finanças e
Tributação, o Sr. Deputado OSMAR TERRA
(PMDB - RS).............. 49173

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado NEY
LOPES (Bloco/PFL - RN).. 49173

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
Encerramento da discussão. 49173

Anúncio da existência de emenda ao projeto. 49173

Usou da palavra para proferir parecer a
emenda de Plenário, em substituição à Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mino-



49183

49183

49181

49183

49182

49182

49182

49182

49182

49182

49182

49183

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Votação e
aprovação da Emenda do Senado Federal e da
redação final. ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL - BA) .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PAULO MARINHO (Blo-
co/PFL - MA) .

JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pela or
dem.) - Matéria publicada no jornal O Globo so
bre a preferência dos Deputados pela candidatu
ra de Aécio Neves para a Presidência da Repú-
blica .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO HENRIQUE
(PMDB - PI), JORGE KHOURY (Bloco/PFL -
BA) ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa
do JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL - BA)...

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Aprova-
ção do requerimento ..

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Discus
são, em turno único, da emenda do Senado Fe
deral ao Projeto de Resolução n° 1, de 1999, que
regulamenta os artigos 1°, 2° e 3° da Lei n°
9.506, de 1997 ..

Usou da palavra para proferir parecer à
Emenda do Senado Federal, em substituição à
Comissão de Seguridade Social e Família, o Sr.
Deputado ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL -
BA) .

Usou da palavra para proferir parecer à
Emenda do Senado Federal, em substituição à
Comissão de Finanças e Tributação, o Sr. Depu-
tado DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP) .

Usou da palavra para proferir parecer à
Emenda do Senado Federal, em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, o
Sr. Deputado ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM).....

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Encerra-
mento da discussão ..

49174

49174

49180

49180

49180

49181

49181

49180

49180

49174

49180

49174

49180

49181

49180
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rias, o Sr. Deputado FERNANDO GABEIRA (PT - NELO RODOLFO (PMDB - SP. Pela or-
RJ). 49173 dem.). Elogio ao Deputado Odelmo Leão pela ho

menagem prestada ao ex-Ministro Roberto Cam
pos. Participação na solenidade de entrega do tro
féu Professor Nota 10 - Melhores do Ano, em São
Paulo, Estado de São Paulo.............. 49181

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Votação de
requerimento para tramitação em regime de urgên
cia do Projeto de Resolução nO 1, de 1999-CN, so
bre regulamentação dos arts. 1°,2° e 3° da Lei n°
9.506, de 1997. 49181

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda de Plenário, em substituição à Comissão
de Finanças e Tributação, o Sr. Deputado OSMAR
TERRA (PMDB - RS) ..

Usou da palavra para proferir parecer a
emenda de Plenário, em substituição a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, o
Sr. Deputado PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP)..

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Votação e aprovação do projeto de resolução e da
redação final. ..

Promulgação da Resolução n° 26, de 2001 ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ODELMO LEÃO (PPB - MG) .

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda de Plenário, em substituição à Comissão
de Const~uição e Justiça e de Redação, o Sr. De-
putado NEY LOPES (Bloco/PFL - RN) ..

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Votação e aprovação da emenda do Relator da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi-
ente e Minorias e da emenda de Plenário .

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Votação e aprovação do projeto e da redação final..

Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-
deral. ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOEL DE HOLLANDA
(Bloco/PFL - PElo ..

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Votação e aprovação do requerimento de urgência
para o Projeto de Resolução n° 194, de 2001, so
bre denominação do plenário da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio da Casa de "Ple-
nário Prof. Roberto Campos ..

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu
ção nO 194, de 2001, que denomina "Plenário Prof.
Roberto Campos" o plenário da Comissão de Eco-
nomia, Indústria e Comércio ..

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto de resolução, em substituição à Mesa Dire
tora, o Sr. Deputado DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP).

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto de resolução, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, o Sr. De-
putado WELLlNGTON DIAS (PT - PI) ..

PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio) -
Encerramento da discussão .
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49192

49199

49194

49193

49192

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Manifes
tação de pesar pelo falecimento do economista e
ex-Ministro Roberto Campos e do Secretário
Estadual do Desenvolvimento do Turismo de
Mato Grosso, Ezequiel José Roberto. Transcurso
do 24° aniversário de criação do Estado de Mato
Grosso do Sul- 11 de outubro ..

ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Pela or
dem.) - Manifestação de pesar pelo falecimento
do economista e ex-Ministro Roberto Campos.....

v- Encerramento
4 - DECISÃO DO PRESIDENTE

- Deixa de receber denúncia do Senhor
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh contra o
Presidente da República e contra o Ministro de
Estado das Relações Exteriores .

5 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Alteração de Aposentadoria: Albertina
Paula Ribeirão da Costa, Alcides de Souza Bar
reto, Aldemar da Silva Moura, Alíria Rodrigues
Corrêa, Almir Washington de Freitas, Alvimar de
Jesus Salazar Frota, Amancio Manoel Lopes,
Antônio Alaor Moreira, Antônio Amilcar de Olivei
ra Lima, Antônio Lopes Batista, Antonio Tibery
Costa, Aparecido Squipano, Arlete Alves de Aze
vedo, Armando Augusto de Sousa, Benedito Jo
vino Leitão, Benedito Rodrigues da Silva, Benoni
Rodrigues, Carmem Sílvia da Mantova, Cheslai
ne Francisconi, Cícero Lucas de Barros, Clara
Regina Macchado, Conceição José Macêdo, Dai
bes Ottoni de Oliveira, Darci de Souza, Derliy
Gomes de Almeida, Dilson Santos Lima, Dirceu
Gonçalves da Silva, Eden Peçanha de Souza,
Eduardo Prado, Elba Machado Veloso, Eliane
Cassas do Amaral Travassos Vidigal, Elyseu
Adail de Alvarenga Freire, Esther Alves Barbosa,
Esther Cordeiro Pereira da Silva, Evódio Bernar
dino, Faci Eduardo de Oliveira, Flávio Basto Ra
mos, Floriano Ribeiro, Francisca Alves de Freitas,
Francisco Amaral Melo, Francisco Barbosa do
Nascimento, Francisco Moreno Mohedano, Fran
cisco Rodrigues Pereira, Francisco Tavares Olive
ira, Francisco Vieira Filho, Geisa Maria Bezerra
de Medeiros, Geneci Nunes da Silva, Genecíno
da Silva Filho, Gildete Desidério Rocha, Ivan Fer
reira de Menezes, Joaquim Evangelista Barreto,
Josafá Cavalcante Lacerda, José Abadio da Fon
seca, José Antônio Licassali, José Belmiro dos
Santos, José Bezerra Leite, José Capis1rano Pe-

49187

49187

49191

49191

49191

OSMAR TERRA (PMDB - RS. Pela or
dem.) - Relevância do Programa Comunidade
Ativa como instrumento de combate à pobreza e
à exclusão social. ..

PAULO DELGADO (PT - MG. Pela ordem.)
- Encaminhamento de indicação ao Ministério da
Defesa para manutenção do porta-aviões Minas
Gerais na esquadra naval brasileira ..

JORGE KHOURY (Bloco/PFL - BA. Pela
ordem.) - Início das obras de revitalização do Rio
São Francisco ..

Encaminhamento da matéria à promulga- do do Espírito Santo como membro titular do Con-
ção ,.... 49183 selho de Desenvolvimento da Política do Café. Ne-

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP Pela ordem.) _ cessidade de renegociação das dívidas do setor.....

Transcurso do 35° aniversário de fundação da Uni- MÁRIO ASSAD JÚNIOR (Bloco/PL - MG.
versidade de Campinas, no Estado de São Paulo. Pela ordem.) - Renegociação das dívidas do se-
Anúncio de apresentação de projeto de lei referen- tor cafeeiro nacional. ..
te à concessão do benefício de um salário mínimo
mensal aos portadores de doenças graves, à espe-
ra de transplante de órgãos e tecidos vitais... 49183

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados NORBERTO
TEIXEIRA (PMDB - GO), LUIZ ANTONIO
FLEURY (PTB - SP). 49184

CARLOS MOSCONI (PSDB - MG. Pela or
dem.) - Presença, na Capital Federal, de repre
sentantes da cafeicultura para encontro com au
toridades governamentais em busca de soluções
para superação da crise do setor. .. 49184

JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) -
Crise da cafeicultura brasileira. 49185

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado EURICO MIRANDA
(PPB - RJ). 49185

WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela ordem.)
- Importância do trabalho desenvolvido pela For
ça Tarefa Popular em prol da devida aplicação de
recursos públicos e da transparência das admi-
nistrações municipais no Estado do Piauf. 49186

BABÁ (PT - PA. Pela ordem.) - Redução,
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, dos
recursos orçamentários destinados ao ensino su-
perior. Apoio à greve dos professores e demais
servidores das universidades federais ..

IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem.) 
Realização de reunião entre Lideranças da Casa
e entidades representativas dos professores e
demais servidores das universidades federais em
greve. Expectativa de abertura de negociações
entre o Governo Federal e a categoria ..

RICARDO FERRAÇO (Bloco/PPS - ES.
Pela ordem.) - Solidariedade aos professores das
universidades federais em greve. Inclusão do Esta-



49269

COMISSÕES

7 - ATA DAS COMISSÕES

a) Comissão de Finanças e Tributação, 29"
Reunião (Ordinária), em 10-10-01 ..

f) CPI destinada a Investigar várias Irregu
laridades praticadas durante a Vigência do Regi
me de Administração Especial Temporária
(RAET) do Banespa, .7" Reunião, em 10-1-01.... 49325

b) Comissão de Minas e Energia, 16° Reu
nião (ordinária), em 3-10-01 e 17" Reunião (Ordi-
nária), em 10-10-01. 49270

c) Comissão de Seguridade Social e Famí-
lia, 40" Reunião (Ordinária), em 10-10-01..... ........ 49275

d) Comissão de Legislação Participativa,
10° Reunião (Ordinária), em 10-10-01. ......... ........ 49278

e) CPI destinada a "Investigar as Relações
do Banco Central do Brasil com o Sistema Finan
ceiro Privado - (PROER)", • 8" Reunião, em
10-1 0-01. .. 49279

10 - MESA

11 -LíDERES E VICE-LíDERES

12 - DEPUTADO EM EXERCíCIO

13 - COMISSÕES

SUPLEMENTO

Resolução n° 25 de 2001, Institui o Código
de Ética Decoro Parlamentar da Câmara dos De
putados, sairá Publicada em Suplemento a este
Diário.

• Atas com notas taquigráficas.

8 - PARECERES - Projetos de Lei nOs
4.117-A/98, 373-B/99, 394-B/99, 473-A/99,
867-B/99, 1.125-A/99, 1.165-A/99, 1.681-A/99,
1.915-B/99, 2.571/00, 2.696-B/00, 2.792-B/00,
2.895-A/00, 3.074-A/00, 30408-A/OO, 3.500-A/00,
3.516-A/00, 3. 556-A/00, 3.612-A/00, 3.841-A/00,
3.936-A/00, 4.018-A/01, 4.045-A/01, 4.11 O-A/01,
4.224-A/01, 4.255-A/01, 4.31 5-A/01, 4.394-A/01,
40410-A/01, 4.422-A/01, 4.270-A/01, 4.472-A/01,
4.535-A/01, 4.671-A/01, 4.614-A/01, 4.731-A/01,
4.829-A/01 e 4.882-A/01. 49377

9 - DESIGNAÇÕES

a) Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, em 10-10-01. 49460
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reira, José Cardoso Dias, Margarida Ferreira 6 - PORTARIA N° 53/01 - Da Primeira-Se-
Lima, Maria Alves da Silva, Maria Aparecida Sil- cretária, referente a credenciamento de entidade
veira dos Santos, Maria Beatriz Pagi Chaves, Ma- de classe. 49268
ria Celeste de Sousa Ribeiro, Maria da Concei-
ção Azevedo, Maria da Consolação Costa Araújo
Pereira, Maria das Graças Dias, Maria Izabel de
Azevedo Arroxellas Medeiros, Marinalva da Silva
Porto, Moacir da Cruz dos Reis, Oribasius Fonte
Gomes, Oswaldo Soares, Vera Regina Ferreira. ... 49200

b) Apostila: Deise Cherpinsky Moraes,
Edna Maria Glória Dias Teixeira, Hamilton Balão
Cordeiro. 49237

c) Exoneração: Alessandro Gomes dos
Santos, Ana Léa Alves de Carvalho, Anna Caroli
na Laurindo da Silva, Bárbara Hurgênia Laurindo
da Silva, Carlos Eduardo Soares de Araújo, Cel
so Augusto Mariano, Deijanete Silva de Araújo,
Giovana de Oliveira, Iranilda Lopes de Paiva Mar
ques, Jair Esteves Machado Júnior, Josane Cal
ma Vale da Silva, José Carlos Teixeira Barrozo,
José Silva de Araújo, Leonice Pereira dos San
tos, Luiz Alberto da Costa Lino, Magnólia Mada
gó Colins Borba, Márcio Paes da Silva Lacerda,
Marcus Túlio Santos Gomes, Nadjara Lima Re
gis, Rodrigo Ferreira Estevam, Rubens Procópio
Abreu, Thalya Alves Aragão, Valdirene Maria de
Sousa, Weber de Araújo Folha. 49240

d) Dispensa: Flávia Coutinho de Assis
Brasil Hilton Silva Balieiro, Itabajara Catta Preta
Filho. 49251

e) Tornar sem efeito nomeação: Joilson
Barreto Mota. 49253

f) Nomeação: André José Camargo Filho,
Cecilia Viana Brandim, Celso Augusto Mariano,
Claudineia Aparecida dos Santos, Daniel Caeta
no, Edmilson de Menezes, Emerson José Menin,
Francisco Linaldo Julião, Geraldo Alcântara Faria,
Giovana de Oliveira, Joilson Barreto Mota, Jucile
ne Araújo Vieira, Laura Cristina Pinto de Campos,
Luciana de Paula, Luciana Luiz Morreria Lisbôa,
Luiz Alberto da Costa Lino, Luiz Eduardo Sá Ro
riz, Marcos Túlio Santos Gomes, Maria Aparecida
Cordeiro Santana, Maria Del Carmen Fidalgo
Sanchez Puga, Martha kalil da Silva, Rogério Au
gusto Marques Cepeda, Thalya Alves Aragão,
Ulisses Guedes Rapassi, Viviany Martins Pinto..... 49253

g) Designação por Acesso: Flávia Couti-
nho de Assis Brasil, Hilton Silva Palieiro, Moacir
Franco Rogério. 49266

h) Designação: Guilherme Malheiro da
Rocha Pinto, Rosa Maria Geaquinto Paganine. .... 49267
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Ata da 1968 Sessão, Solene, Matutina,
em 10 de outubro de 2001

Presidência dos Srs.: Aécio Neves, Presidente - Ronaldo Vasconcellos,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 40 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Declaro
aberta a sessão..

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

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. ELIAS MURAD, servindo como 2° Secre
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se
à leitura do expediente.

O SR. L1NCOLN PORTELA, servindo como 1°
Secretário, procede à leitura do seguinte

111- EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N° 1.076

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 co Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n°280, de 16 de maio de 2001 - as
sociação Comunitária, Cultural e de Promoção Social
Ludwig ZankJ, na cidade de Bariri - SP;

2 - Portaria n° 281, de 16 de maio de 2001 
Associação Cultural de Comunicação Comunitária
Sfera Educadora de Bady Bassitt, na cidade de Bady
Bassitt - SP;

3 - Portaria na 298, de 16 de maio de 2001 
Associação Cultural de Radiodifusão Pérola do Pla
nalto, na cidade de Sidrolândia - MS;

4 - Portaria n° 301, de 16 de maio de 2001 
Associação Cultural Comunitária Gaivota, na cidade
de Ubatuba - SP;

5 - Portaria na 395, de 27 de julho de 2001 - So
ciedade Ação Comunitária e Cidadania da Cidade de
Goiás - GO, na cidade de Goiás - GO; e

6 - Portaria n° 401, de 27 de julho de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação de Barre
tos, na cidade de Barretos - SP.

Brasília, 9 de outubro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

Do Sr. Senador Ramez Tebet, Presidente do
Senado Federal, nos seguintes termos:

Ofício n° 490/2001 - CN

Brasília, 8 de outubro de 2001

Exmo Sr.
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exa, nos termos do § 3° do art.

128 do Regimento Comum, a fim de ser submetido à
douta Mesa da Câmara dos Deputados, o Projeto de
Resolução n0 6, de 2001, do Congresso Nacional, que
"Denomina Salão 'Senador Antônio Mariz' o Salão
Negro do Congresso Nacional".

Na oportunidade, renovo a V. Exa protestos de
alta estima e consideração. - Senador Ramez Tebet,
Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 6, DE 2001 - CN

Denomina Salão "Senador Antônio
Mariz" o Salão Negro do Congresso Na
cional.

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1° O Salão Negro do Congresso Nacional

passa a denominar-se Salão "Senador Antônio Mariz".



Ofício n° 1.416-L-PFU01

Brasília, 10 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado João

Mendes para integrar, como membro Titular, a Comis
são de Finanças e Tributação, em substituição ao De
putado Luiz Dantas (PTB/AL), em vaga do Bloco Par
lamentar PFL - PST.

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

Defiro. Publique-se.
Em 10-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ofício n° 1.417-L-PFU01

Brasília, 10 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Rubem

Medina para integrar, como membro Titular, a Comis
são Especial destinada a proferir parecer a Proposta
de Emenda à Constituição n° 407-A, de 2001, que
"Acrescenta o art. 84 ao Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias (Prorrogação da CPMF)", em
substituição ao Deputado Marcos Cintra.

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

Defiro. Publique-se.
Em 10-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ofício n° 1.425-L-PFU2001

Brasília, 10 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado João

Mendes para Vice-Líder do Bloco Parlamentar
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Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
sua publicação. do Bloco Parlamentar PFUPST, nos seguintes

termos:
Justificação

O Senador Antônio Mariz, falecido em 1995, no
exercício do mandato de Governador do Estado da
Paraíba, dignificou o Congresso Nacional, principal
mente como membro desta Casa.

Sua luta por um mundo melhor para todos, mor
mente para os menos assistidos, permanece na me
mória de quem com ele conviveu. Embora não tenha
vivido por largo tempo, suas realizações foram muitas
e nos servem de inspiração para continuar a nossa
luta pelo desenvolvimento econômico e social do Bra
sil, especialmente do Nordeste.

Nada mais justo que homenageá-lo, emprestan
do o seu nome ao Salão Negro do Congresso Nacio
nal, para que as gerações seguintes possam lembrar
do Senador que dedicou toda a sua vida à busca de
soluções para a redução da pobreza nacional e das
desigualdades regionais.

Em face do exposto, entendemos que os depu
tados federais e os senadores haverão de se associar
a nós nesta justa homenagem.

Sala das Sessões, - Senador Ney Suassuna.



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

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

co PlIPSL indica o Deputado Eujácio Simões

OF.GAB.I/n° 270 - Bloco PDT/PPS

Brasília, 10 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o nome do Deputado

Nelson Proença, para integrar, na condição de Titular,
a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
"Investigar as relações do Banco Central do Brasil
com o Sistema Financeiro Privado" (CPI-Proer), em
substituição ao Deputado Rubens Bueno.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e elevada consideração. - Deputado Miro
Teixeira, Líder do Bloco PDT/PPS.

Defiro. Publique-se.
Em 10-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Valdemar Costa Neto, Lí
der do Bloco Parlamentar PUPSL, nos seguintes
termos:

Ofício nO 427/01 - BP

Brasília, 9 de outubro de 2001

OF.GAB.I/no 266 - Bloco PDT/PPS

Brasília, 10 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputa

dos Rubens Bueno e José Roberto Batochio, para in
tegrarem na condição de Titular e Suplente, respecti
vamente, a Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a "Investigar as relações do Banco Central do
Brasil com o Sistema Financeiro Privado (CPI-Proer)".

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e elevada consideração. - Deputado Miro
Teixeira, Líder do Bloco PDT/PPS.

Defiro. Publique-se.
Em 10-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Brasília, 9 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Rubens

Bueno para integrar, na condição de Suplente, a Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a "Investi
gar as relações do Banco Central do Brasil com o Sis
tema Financeiro Privado" (CPI-Proer), em substitui
ção ao Deputado Pedro Eugênio.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e elevada consideração. - Deputado Miro
Teixeira, Líder do Bloco PDT/PPS.

Defiro. Publique-se.
Em 10-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
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PFUPST, em substituição ao Deputado José Thomaz OF.GAB.I/no 267 - Bloco PDT/PPS

Nonõ. Brasília, 10 de outubro de 2001
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei- A Sua Excelência o Senhor

ra, Líder do Bloco Parlamentar PFLlPST. Deputado Aécio Neves

Defiro. Publique-se. DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Ao Senhor Diretor-Geral. Em Nesta

10-10-01. - Aécio Neves, Presidente. Senhor Presidente,

Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Líder do Indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputa-
Bloco Parlamentar PDTIPPS, nos seguintes ter- dos José Roberto Batochio e Rubens Bueno, para in-
mos: tegrarem na condição de Titular e Suplente, respecti-
OF.GAB.I/n0 265 - Bloco PDT/PPS vamente, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e elevada consideração. - Deputado Miro
Teixeira, Líder do Bloco PDT/PPS.

Defiro. Publique-se.
Em 10-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.



Em

Exmo Sr.
Deputado Federal José Anibal
Presidente da Executiva Nacional do PSDB

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através

deste, comunicar a V. Ex" minha desfiliação do Parti
do da Social Democracia Brasileira - PSDB, confor
me comunicação de igual teor, em anexo, encaminha
da à Executiva municipal do PSDB de IbiraçuJES, à
Juíza Eleitoral da 14a ZonaI EleitoraVES e ao Tribunal
Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de
apreço e distinta consideração.

Atenciosamente, - Deputado Marcos Vicente.

Brasília, 30 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentá-lo cordialmente,

ao tempo em que informo a V. Ex" minha desfiliação
do partido PSDB e filiação ao partido do PPB, confor
me cópia dos ofícios em anexo, para as devidas provi
dências junto a esta Casa.

Certo da especial atenção de V. Exa
, renovo pro

testos de estima e distinta consideração.
Atenciosamente, - Deputado Marcus Vicente,

PPB/ES.

Of. GAB. n° 881-B.

Brasília, 10 de outubro de 2001

Brasília, 9 de outubro de 2001
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(PUBA), como Titular, e o Deputado Comélio Ribeiro Trabalhista - PST nesta Casa, resolveram indicar
(PURJ), como Suplente, para integrarem a Comissão como Líder o Deputado Cabo Júlio.
Parlamentar de Inquérito destinada a "Investigar o Sendo o que se apresenta para o momento, ser-
destino dado aos recursos angariados com o recolhi-

vimo-nos do ensejo para renovar-lhe nossos protes
mento da Contribuição sobre Movimentação Finance-
ira _ CPMF". tos de elevada estima e distinta consideração. - De-

Sendo o que se apresenta para o momento, rei- putado Cabo Júlio - Deputado Divaldo Suruagy -
teiro ao ilustre Presidente meus protestos de elevado Deputado Éber Silva - Deputado Mário de Oliveira.
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar Em tempo: Os parlamentares da Bancada do
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL. PST indicam para Vice-Líder do Deputado Éber Silva.

Defiro. Publique-se. Defiro. Publique-se.
Em 10-10-01. - Aécio Neves, Presi- Ao Senhor Diretor-Geral.

dente. 10-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Ofício n° 429/01 - BP Do Sr. Deputado Marcus Vicente, nos se-
guintes termos:

Of. GAB. n° 906-B

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

Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência, nos termos

regimentais, que os Deputados abaixo-assinados, re
presentando a maioria da Bancada do Partido Social

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

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

co PUPSL indica o Deputado Ronaldo Vasconcellos
(PUMG), como Titular, e o Deputado Raimundo San
tos (PUPA), como Suplente, para integrarem a Co
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição n° 575, de 1998, do
Deputado Edson Andrino, que "Altera os incisos IV do
art. 20 e 11 e IV do art. 26 da Constituição Federal".

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Publique-se.
Em 10-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Da Bancada do PST, nos seguintes termos:

Ofício n° 142/2001 - LPST

Brasília (DF), 10 de outubro de 2001
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Brasília, 30 de agosto de 2001 de expoentes como de Dante de Oliveira e Antero
Paes de Barros, com a revigorada disposição de
construir uma socieade justa e um Brasil melhor para
todos.

Sendo o que se apresenta, renovamos expres
sões de distinto apreço. - Deputado Wilson Santos,
PSDB/MT.

Ao
Exmo Sr.
Desembargador Alemer Ferraz Moulin
M.D. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral- ES

Vimos, por intermédio do presente, comunicar
a V. Exa

, nossa desfiliação do PSDB, conforme co
municação endereçada a Executiva Municipal do
PSDB de Ibiraçu - ES, e a Exma Sr Juíza Eleitoral
da 4a Zona Eeleitoral de Ibiraçu - ES.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a V.
Exa e vossos ilustres pares, votos de elevada estima e
consideração. - Marcus Antônio Vicente.

Exma Sr Dr Juíza Eleitoral da 14a Zonal Eleitoral,
Ibiraçu, do Estado do Espírito Santo

O Partido Progressista Brasileiro - PPB, pes
soa jurídica de direito privado, representado pelo
Presidente da Comissão Executiva nos termos de
seu Estatuto, Laércio Tadeu Alpoin, brasileiro, resi
dente e domiciliado nesta cidade e Comarca de Ibi
raçu - ES, vem perante a V. Exa , informar a Filiação
ao Partido do Sr. Marcus Antônio Vicente - Utulo
eleitoral 4088051406 Seção 26 desta Comarca de
Ibiraçu, deferida nesta data.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Ibiraçu, 6 de outubro de 2001. - Laércio Tadeu

Alpoin"Presidente da Comissão Executiva.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral. Em 10-10-01. 

Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Wilson Santos, nos se
guintes termos:

Of. nO 134/GWS/01

Brasília, 9 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Ao tempo em que externamos os mais cordiais

cumprimentos à Vossa Excelência, vimos comunicar
nossa filiação ao Partido da Social Democracia Brasi
leira, ocorrida no último dia 6 de outubro, na querida
cidade de Cuiabá, Mato Grosso.

Outrossim, é imperativo ressaltar que a referida
mudança partidária permite-nos retornar às origens
de nossa militância política, voltando a lutar ao lado

OE:CU.AO QUt ESmJ DE ACORDO COM OPllOOJlAt.lÂ EEST PARTOO
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CAMARA DOS UEPUTADOS
. Deputado W1'lSQ11 S'lntos

Of. n.<:' 165/GWS/Ol

lL,"O SR.
Dilemaeio do Vale Alertear
MO. Presidente do PM1B ICUlABÁ.MT

Senhor Presidente,

Cuiabá/MT.~ 05 de outubro de 200 1.

Eu, WILSON PERE1RA DOS SANTOS, portador do documento de
identidade tipo RO n° 11972·2/SSP·MTt Titulo Eleitoral nO. 15310618/99,
ZUM 0037, Seção O~.&. Venbo atraVés deste, oomunlcar a V. sra; a minha
desfiliacªº do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB e
agradecer esses anos <te boa convivência.

Atenciosarncnte,
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DeputaM W~lIlon SI!1ltO$
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or. n.U J66/GWS/OI

Ao E'{cdcntíssimo Sr..
DR. JOSl:. MAURO BIANCHINI FERNANDES
MM. Jui~ Eleitoral da 37'. Zona Eleitoral
Nesta

Sr. JUIZ,

CuiabáIMT.. 06 de outubro de 2001

Venho por meio d(!Sla encaminhar a minha desfiliação do Partida do
Movimento Dernocrá":ico Brasileiro - PM DB, confonne oficio 165/GWSIO I
de 05110/01 (cópia cai anexo).

Na uportunidade conumico a minha fllillÇào no Partidn Social da OemoaI1Cíll
Brasileira. PSDB

AtenC1osamente,

INTERESSADO:
PROCEDÊNCIA:
ÓRGÃO

Defirc. Publique-se.
Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 1(1/10/2001

CÂMARA DOS DEPUTADOS
D: 2001/126315 (v. 1)
DATA 11.10.200117:43:11
ASSUNTO PARTI~O

pOLíTICO-filiação/des
DEP.WILSON SANTOS
GAB . PARLAMENTAR
SEC/SGM

)~~ÉCIO NEVES
I Presldent~
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INTERESSADO:
PROCED~CIA:
6RGÃO

Do Sr. Deputaoo Alceste Almeida,
nos seguintes termos:

ExcelentÍssimo Senhor
Deputado AÉCIO NEVES
MO Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília (DF)

Senhor Presicente,

CÂMARAl3IPáM1ifÇ~~ de 2001.
D: 2001/126317 (V; 1)
DATA 11.10.2001 17:4G:28
ASSUNTO PARTIDO

POLÍTICO-filiação/des
DEP.ALCESTE ALMEIDA
GAB. PARLAMENTAR
SEC!SGM

na forma da Lei, intonno a Vossa Excelência que, nesta data, estou me
filiando no Partido Liberal (PL), bancada da qual, nesta Casa, passo a integrar.

Atenciosamente,
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[\:\10......E\HOl{ .H"!:? 0.\ :.1 ?C·'" !:.L~r::·OR.\i.DO 1->:'1'.\DO [)[
ROR-\I.\IA.

Dcsfi \i <11': c-h , i\mide1nel.
l..cj q()G6 lI:'. ~111 . .:: I.

ALCESTE .\IADEIRA DE .\L:\IEIDA,
brasileiro . .\1édil:o. alUalmente r,::\.crce:1do l) ~~r~o de D~plltado Federal pelo
Estado de' RorainuL portador do CPF n: O15.-l98.122-10. residente c
domiciliado 110 Rua Mário Homem de Melo 11" 3-+83. Bairro Buritis, nesta
capitaL portador do Titulo E!eitorall{ ]23392b-07, Zona Eleitoral 001, Seçào
0004, vem perante Vossa E:\.celência. dizer e requerer:

Conforme onentação do Superior Tribunal
Eleitoral p~nnitindo a mudança partidária até o dia 06 de outubro de 2001, e,
desejando o Requerente deixar o PMDB (Pal1ldo do Movimento Democrático
Brasileiro) para filiar-se ao PL ( Partido Liberal), na condição de poder
candidatar-:;e a cargo eleti\'o no pleito de outubro de 2002. procurou o órgào
de direção municipal do PMDB, conforme mandamento expresso no artigo 21
da Lei 9096-95: entretanto. os dirigentes l1ào foram localizados, apesar de
intensas buscas, inclusive na sede partidária do PMDB, em Boa Vista, nesta
tarde de Sábado, conforme testemunhas abai:xo indicadas.

Insta informar. ainda, que o Requerente
procur"l' .:..,rr"" "" t r"" '"'ar nr., Ç"l\,j", T';,.""r'7> nPs"o'" rlll"" ""llallnent"" tratav .. ~ .... IIL "'" v ...... UJ~ .., 1 1.JtU ..J_fll lU .. ""~\J .. ~ ..... """ J LI '-L ..... '-lo.> ...., ..

dos assumas burocráticos paI1idários. em seu çndereço Rua João Paulo I, 83, \Y
Sào Francisco, nesta capital, fone 9971 -l840. tambem nào a encontrando: ~.

v
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1 n,.., 1"n:.;l. nT ,--'
11 JV11 J '- l j" .... .J_

DialH": ,;,: C~':l di hCL:l\.L1Gc, 'i:'llp~r~\cl neste
'\11 t'

9

1"} r: I t ~t·l1tl r;'"1) l' ,:')"" ro("tA 11 .." ~1' ~.""'\ I -"'1'" 1 ••11 ,..··ll· ~; l·...JIt" In ~nt..:a M"fl.1
,'llll,-, "'~I"'-! I '-ll1 \U I.lLlV I\""_'l'-'\..I ..Jlrro..IH.. !\..J -""Vlll"llll\o.LU \.&11'-''-II&I\.oIJI'" ao i 11'

.rllizO,~J Z"':ll1a ~:~l!l..'r(ll I):!ra CUmpnmcl1:o \.ia kJ. \) fato j,] d~stIilaçào do
P!\IDí3.; '_\··Il~~'.:ll.:nr;,; r':!i:h:~io ;h} PL.

\iILSO\ C.-\RLO~ . ·E~I.!~U. brasiíeiro.
i.:asado . ...:omerc J:llH·.:' .~. ,.'111 cndereço RlILl Orle Io .-\ mori 10. ,-, ~ ~ T:mcredo Neves
Ir. L3()~1 \·i~1a. :·?K:

0,.1ARINES i 'HIR\L\. :'!·n:,dcir~. ~olteira,
•. \ ..·flltl'1l"lr~ r,lll'") \ 11"~I'ln,-lt", ~ ~()/':'- nl"'';'',- DI.... ') ',r~..:.·t'"l DD
""Jl\.lUU,'Jl"". ~·... lILl .. \!JII"'-IIIJ\.4U. l..., /\'. 1.....It.1IIll_'. L.J\.. ...... "1.')''-1 • .l'-J\.

r i\1 D f3. ...k)L UI

Cr fI()\'lfs. requer:

I. Seja considerada regular J Jesfil iaçào do
Requerente do P\lDB. suprindo judicialmenre a comlll1icJç~lO ao órgão de
direçjo Inll11Í<.:ipal: Sçjn considerado comunicado ao MM .Juizo sua filiação ao
PL. (Panido Liberal I Ih)5 tennos do art. 21 da Lei 9096,95.

1. Se di~'lle este Cartório eleitoral em notificar o
Diretoria ,..lo P\1DB sobre a comunicaçào de destíliaçào feita pelo
peticionanre. are as i -:00 horas de hoje~ 06.10.100 I. face a impOSSIbilidade do
peticionante faze-la pessoalmente, com as razões acima mencionadas.

N Tennos.
P Deterimento.

Boa Vista. 06 de outubro de ~OO \.

~-:, , .
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EXCELENTiSSI1\IO SENHOR DOUTOR JlJIZ DE DIREITO DA 1" ZO:\fA ELEITORAL
DO ESTADO DE RORAIMA.

.~~sumq: Desligamentoidcstiliaçào puratidária do P!V1DB. Comunica@ I !G.z). Obediência ao
disposto no parágrato único do art. 22 da Lei n° 9.096195. c/c a :::iínea "c" do art. 5° do
Estatuto do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. tendo ~fll vista sua filiação ao
Partido Liberal - PL.

Senhor .Juiz.

ALCESTE MADEIRA DE ALMEIDA. brasileiro. de protissão médico e no
exercício do mandato eletivo Je Deputado Federal. por este Estado. portador do CPFIMF
nU O15A98.ln-20. domiciliado e residente à Rua Mário Homem de VIela. n" 3483. Bairro
Buritis. ~...; C. portador do Título Ekitoral n° 3233926 07. Z.E. :1" OO\. Seçào n° 0004.
;;pmunicn :l Vossa Exceiência. na torma I~gal ~ncima destacada que por este
~xpediente/ato S~ desliga. ou s~ia. tem por cancelado sua filiado ourtidária no Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - P!V1DB. tendo em vista sua tiJiacào ao Partido
Liberal - PL.

Requer. em vista d isto. sejam procedidas as necessári~s ~ legais anotações
administrativas nesse Órgão Judiciário Especializado.

Outrossim. importa deixar registrado que, de igual forma foi comunicado ao
Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, nesta
Capital. o cancelamento de sua filiacão partidária, para registro também nessa agremiação
partidária (parágrath único do ano 22 da Lei n~ 9.096/95. c.'c a alínea Y' do art. 5° do Estatuto do

PMDS), assim como o respectivo ingresso deste comunicante no Partido Liberal - PL,
também nesta Capital. no dia de hoje.

Nestes Tennos.

Pede Deterimento.

Boa Vista-RR. 06 de outubro de 200 I.

\~' '~LNJ~
ALCESTE I'~~'E ALMEID

. ,eputado federal
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OFíCIO N° 011/01 - PRESIPL

Senhor .Juiz,

BOA VISTA
EM: 06/10/2001

Comunicamos a V Excia., que os Senhores eleilores abaixo relacionados se
fíliamm ao Partido Libera! . PL, confonne Fichas de Filiação Panidária arqutvadas na
Executiva Regional do Estado de Roraima.

l. ADEI',H}{ Jl.,';'l;ES DOS SANTOS
TE N" 405292ó-'}O
ZO~A: 001 I SEÇÃO: 022

2. ALCr.STE MADElR.\ DE ALMEIDA
TE N° 3233926-07
ZONA: 001 I SE,ÃO: 0004

--'-:==--;-=\1-0~ 0 ~~
Dep. Robério Bezerra de Ar~újo ()

Presidente- PIJRR

Excelenússimo Senhor
Dr. CtSAR HENRIQUE ALVES
Juiz da 1° Zona Eleitoral/RR
NESTAJ
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FICHA DE FILlAçAo PARmAlut:

~··"""ii....iijjiiiiij

t......~~N~J\.s I~c:e' ]~Jrt1 ~
,a.lUII'~Cl'A U.MATuAALDti~'9s Gz..r ~ '2dll' ,i)h'd~~ - /11ht

('J fÔ,I&d Oanu

..... I.

•

:li. W-"'OPL:

a ...oo...-rlllO IIUMf" llII'UIIIEIIITO It.
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Defiro. Publique-se.
Ao Senhor Diretor-Geral. Em

10-10-2001. - Aécio Neves, Presidente.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.027/01

Dispõe sobre a Assunção pela
União de responsabilidades civis perante
terceiros no caso de atentados terroris
tas ou atos de guerra contra aeronaves
de empresas aéreas brasileiras.

(Publique-se. Submeta-se ao Plená-
rio.)

o Presidente da República, no uso da atribui
ção que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota
a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1° Fica a União autorizada a assumir as res
ponsabilidades civis perante terceiros no caso de da
nos a bens e pessoas no solo, provocados por atenta
dos terroristas ou atos de guerra contra aeronaves de
empresas aéreas brasileiras no Brasil ou no exterior.

Parágrafo único. O montante global das assun
ções a que se refere o art. 1° fica limitado ao maior va
lor estabelecido pelos países estrangeiros nos quais
operam empresas aéreas brasileiras, para cobertura
dos danos a que se refere o caput, deduzido o mon
tante coberto pelas seguradoras internacionais.

Art. 2° O limite coberto para cada empresa aé
rea dependerá do montante de seu seguro de respon
sabilidade civil contra terceiros, contratado com base
em sua posição do dia 10 de setembro de 2001.

Art. 3° As empresas aéreas a que se refere esta
medida provisória deverão apresentar ao Ministério
da Defesa, no prazo de trinta dias, programa de segu
rança de vôo.

Art. 4° Caberá ao Ministro de Estado da Defesa
a testar que o sinistro sujeito à assunção a que se re
fere esta medida provisória ocorreu em virtude de
ataques decorrentes de guerra ou de atos terroristas.

Art. 5° A autorização a que se refere esta medi
da provisória vigorará por trinta dias, contados a partir
de 00:00 horas do dia 25 de setembro de 2001, po
dendo ser prorrogada por ato do Poder Executivo.

Art. 6° Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Brasflia, 24 de setembro de 2001; 180° da Inde
pendência e 113° da República. - Fernando Henri
que Cardoso.

MENSAGEM N° 1.027

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelênci
as o texto da Medida Provisória nO 2 , de 24 de setem
bro de 2001, que "Dispõe sobre a assunção pela
União de responsabilidades civis perante terceiros no
caso de atentados terroristas ou atos de guerra contra
aeronaves de empresas aéreas brasileiras".

Brasilia, 24 de setembro de 2001 . - Fernando
Henrique Cardoso.

MF N° 194 EMI CC MO MPV RISCO AEREO

Brasília, 24 de setembro de 2001

Senhor Presidente da República,
Submetemos à consideração de Vossa Exce

lência proposta de edição de medida provisória que
dispõe sobre a assunção pela União de responsabili
dades civis perante terceiros no caso de atentados
terroristas ou atos de guerra contra aeronaves de em
presas aéreas brasileiras no Brasil e no exterior.

2. O trágico evento ocorrido no dia 11 de setem
bro de 2001 nos Estados Unidos da América provo
cou alterações significativa~nas coberturas de segu
ro da aviação civil, principalmente no que se refere à
redução de seguros de responsabilidade civil em
caso de riscos de guerra e terrorismo, que vinham
sendo cobertos regularmente pelas empresas segu
radoras.

3. Até então, a garantia das seguradoras para
atender a episódios dessa natureza envolvia montan
tes superiores a US$1 ,000,000,000,00 (um bilhão de
dólares norte-americanos). Contudo, em uma atitude
unilateral, as seguradoras, alegando a necessidade
de proteção de seus ativos frente a riscos que não ti
nham sido previstos em nenhuma das hipóteses co
nhecidas, informaram que a cobertura para responsa
bilidade civil estará sendo reduzida para
US$150,000,000,00 (cento e cinqüenta milhões de
dólares norte-americanos) a partir do dia 25 de se
tembro de 2001.

4. Deve-se registrar, contudo, que as segurado
ras continuam com as coberturas para passageiros,
aeronaves e terceiras partes nos casos que não se
enquadram como guerra ou atos de terrorismo.

5. O novo montante, além de representar uma
redução drástica de valor, não atende às necessida
des das empresas que, para fazer ligações com ou
tros países, devem apresentar documentação de que
têm garantias para a cobertura mfnima exigida por
cada pafs.
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6. Tal situação levou as empresas aéreas nacio
nais a ficar na iminência de suspender seus vôos a
partir da zero hora do dia 25 de setembro de 2001.

7. Para solucionar temporariamente essa falha
de mercado, em todo o mundo, os Governos Naciona
is estão sendo solicitados a cobrir temporariamente
esse risco, até que a solução se dê via mercado.

8. A medida provisória que está sendo submeti
da à apreciação de Vossa Excelência tem a finalidade
de impedir a interrupção do transporte aéreo do país,
que é um serviço público, necessário aos usuários
que necessitam se locomover por esse meio de trans
porte.

9. Deve-se considerar ainda que a medida provi
sória leva em consideração várias limitações, de for
ma a permitir que somente para a finalidade citada
anteriormente seja permitida a utilização de cobertu
ra por parte do Tesouro Nacional.

10. Ademais, considerando a exposição ao risco
que o Tesouro Nacional estará enfrentando, haverá
um teto máximo para o conjunto de empresas do se
tor, que estará vinculado ao maior valor estabelecido
pelos países estrangeiros nos quais operam empre
sas aéreas brasileiras.

Respeitosamente, - Pedro Sampaio Malan, Mi
nistro de Estado da Fazenda - Geraldo Magela da
Cruz auintão, Ministro de Estado da Defesa.

Aviso n° 1.116 - C. Civil.

Brasflia, 24 de setembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasflia - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, submete à deliberação do Congresso Nacional o
texto da Medida Provisória n02 , de 24 de setembro de
2001.

Pedro Parente, Chefe da Casa Civil da Presi
dência da República.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Pre
sidente da República poderá adotar medidas provisó
rias, com força de lei, devendo submetê-Ias de imedi
ato ao Congresso Nacional.

§ 1° É vedada a edição de medidas provisórias
sobre matéria:

I - relativa a:

a) nacionalidade, cidadania, direitos polfticos,
partidos políticos e direito eleitoral;

b) direito penal, processual penal e processual
civil;

c) organização do Poder Judiciário e do Ministé
rio Público, a carreira e a garantia de seus membros;

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias.
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3°;

11 - que vise à detenção ou seqüestro de bens,
de poupança popular ou qualquer outro ativo financei
ro;

111 - reservada a lei complementar;
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado

pelo Congresso Nacional e pendente da sanção ou
veto do Presidente da República.

§ 2° Medida provisória que implique instituição
ou majoração de impostos, exceto os previsto nos
arts. 153, I, 11, IV, V, e 154, 11, só produzi rá efeitos no
exercício financeiro seguinte se houver sido converti
da em lei até o último dia daquele em que foi editada.

§ 3° As medidas provisórias, ressalvado o dis
posto nos § 11 e 12 perderão eficácia, desde a edi
ção, se não forem convertidas em lei no prazo de ses
senta dias, prorrogável, nos termos do § 7°, uma vez
por igual período, devendo o Congresso Nacional dis
ciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas
delas decorrentes.

§ 4° O prazo a que se refere o § 3° contar-se-á
da publicação da medida provisória, suspendendo-se
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durante os períodos de acesso do Congresso Nacio
nal.

§ 5° A deliberação de cada uma das Casas do
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas pro
visórias dependerá de juízo prévio sobre o atendi
mento de seus pressupostos constitucionais.

§ 6° Se a medida provisória não for apreciada
em até quarenta e cinco dias contados d sua publica
ção, entrará em regime de urgência, subseqüente
mente, em cada uma das Casas do Congresso Nacio
nal, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação,
todas as demais deliberações legislativas da Casa
em que estiver tramitando.

§ 7° Prorrogar-se-á uma única vez por igual pe
ríodo a vigência de medida provisória que, no prazo
de sessenta dias, contado de sua publicação, não ti
ver a sua votação en errada nas duas Casas do Con
gresso Nacional.

§ 8° As medidas provisórias terão sua votação
iniciada na Câmara dos Deputados.

§ 9° Caberá à comissão mista de Deputados e
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em
sessão separada, pelo plenário de cada uma das Ca
sas do Congresso Nacional.

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão le
gislativa, de medida provisória que tenha são rejeita
da ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de
prazo.

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se
refere o § 3° até sessenta dias após a rejeição ou per
da de eficácia de medida provisória, as relações jurí
dicas constituídas e decorrentes de atos praticados
durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alte
rando o texto original da medida provisória, esta man
ter-se-á integralmente em vigor até que seja sancio
nado ou vetado o projeto."(NR)

'Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional n°
32 de 2001.

Art. 63. Não será admitido aumento da despesa
prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presi
dente da República, ressalvado o disposto no art.
166, parágrafos 3° e 4°;

11- nos projetos sobre organização dos serviços
administrativos da Câmara dos Deputados, do Sena
do Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério PÚ
blico.

CONGRESSO NACiONAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COM/SSÓES

SERViÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS

EMENDA APRESENTADA PERANTE A COMISSAo
MISTA, DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE
A MEDIDA PROVISÓRIA N° 002, ADOTADA EM 24 DE
SETEMBRO DE 2001 E PUBLICADA NO DIA 25 DO MESMO
MtS t::: ANO, QUE "DISPOE SOBRE A ASSUNÇAO PELA UNIAo
DE RESPONSABILIDADES CIVIS PERANTE TERCEIROS NO
CASO DE ATENTADOS TERRORISTAS OU ATOS DE GUERRA
CONTRA AERONAVES DE EMPRESAS A~REAS
BRASILEIRAS".

CONGRESSISTA

Deputado GERALDO MAGELA

SACM

Apresentada - 01 Emenda

TOTAI_ DE EMENDA - 001

EMENDA N°

001
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Dispõe sobre a assunção ~Ia União de
responsabilidade civis perante terceiros no caso de
atentados terroristas ou atos de guerra contra
aeronaves de empresas aéreas brasileiras.

EMENDA MODIFICAnVA N° 2

Dê se ao art. 5° da Medida Provisória a seguinte redação:

An 5° P: autorização a que se refere esta Medida Provisória vigorará por trinta dias,
contados a partu de 00:00 horas do dia 25 de setembro de 2001.

Parigrafo único. O prazo acima, mediante autori7.ação do Congresso Nacional
poderá ser prorrogado por até 01 (01) ano. '

JUSTIFICAÇÃO

. .A r'Jda~o original do art. 5· é inconstitucional, posto que delega ao Presidente da
Repubhca maténa de leI. O U50 de recurso públicos, independente do valor, não pode depender
apenas de um ato do Executivo.

Oficio n° 488 (CM)

Brasilia, 9 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do

§ 80 do art. 62 da Constituição Federal, o Processado
da Medida Provisoria n02, de 2001, que "dispõe sobre
a assunção pela União de responsabilidade civis pe-

rante terceiros no caso de atentados terroristas ou
atos de guerra contra aeronaves de empresas aéreas
brasileiras" .

Informo, por oportuno, que à Medida foi ofereci
da uma emenda e que a Comissão Mista designada
não se instalou.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Atenciosamente, - Senador Ramez Tebet, Pre
sidente do Senado Federal.



48774 Quinta-Feira II DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

CN MPV OOOO~:/2001de 25/09/2001
Outubro dll 200 I

ldentifcação

Outros Números

Autor

Ementa

Observação

Indexação

Localização atual

Última Ação

Tramitações

Número na origem: MSG 01027 2001 (em: 24/0912001)
Órgão de origem: PRESIDENCIA DA REPUBLICA

CN MCN 622/2001

::><TERNO - Presidência da República

Dispõe sobre a assunção pela União de responsabilidades civis perante terceiros no caso de atentados
terroristas ou atos de guerra contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras.

{GOVERNO FHe).

COMPETÊNOA, UNIÃO FEDERAL, RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS, DANOS PESSOAIS,
TERCEIROS, HIPóTESE, ATENTADO, TERRORISMO, GUERRA.

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

CN r·1PV 00002/2001
Data: 25/09{2001
Local: PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Situação: AGUARDANDO LEITURA
Texto: Este processo contém 02 (duas) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLCN.

Inv~r orden~o de traJ11i1awes (Data ~celJde.!Jte)

CN MPV 00002/2001

09/10/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Oficio nO 488 (CN), de 09.10.01, encaminhando o ProcessaJo da referida
Medida ao Presidente da Câmara dos Deputados, conforme § ao do art. 62
da Constituição Federal.

09/10/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
recebido neste orgão às 14:45 hs.

09/10/2001 SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
CONGRESSO
À Subsecretaria de Expediente com destino à Câmara dos Deputados (§ ao,
do art. 62 da Constituição Federal) tendo em vista o término do prazo na
Comissão Mista.

09/10/2001 55CLCN - 5UBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
CONGRESSO
Anexadas fls. nOs 10 a 15 referentes à Mensagem nO 622/2001-01.

09/10/2001 SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS
Decorrido o prazo regimental, sem a instalação da Comissão I'lista, a
matéria é encaminhada à SSCLCN.

03/10/2001 SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS
Ofício nO 269/01-GLPFL da Uderança do PFL, indicando o Senador Moreira
Mendes, como titular, em substituição ao Uder, ficando assim constituída a
Comissão: Titulares: Senadores Moreira Mendes e Romeu Tuma e
Suplentes: Senadores Eduardo Siqueira Campos e Francelino Pereira, a
partir de 03/10/01. (às fls. 09 ).
Publicação em 04/10/2001 no DSF páginas: 23894 { V.,.!;rc!ibrioJ

03/10/2001 SAeM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS
Oficio nO 804/01 da Uderança do PSD6, indicando os Deputados Helenildo
Ribeiro e Dr. Helena, como titulares, e José Teles e Uno Rossi, como
suplentes, para integrarem a Comissão em substituição aos Deputados
Jutahy Junior e Nárcio Rodrigues e Carlos Batata e Sebastião r'ladeira,
respectivamente indici'ldos anteriormente, a partir de 03/10/01 (às fls. oa ).
Publicação em 04/10/2001 no DSF páginas: 23894 ( 'ler diilrio )

01/10/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Nesta data foi encaminhada à SEEP a Emenda nO 1, apresentada à matéria,
para confecção dos respectivos avulsos (Publicada no DSF, de 02.10.2001) .
.~ SAeM.

11/10/2001 SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS
;'/0 prazo reglmentéll foi oferecida 1 ( uma) emenda à r.1edida Provisória de
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autoria do Senhor Deputado Geralao Mageta (01) .Encamlnhada uma cópia
à SSATA para confecção dos avulsos e publicação. (às fls. 06 a 07 )

Publicação em 02/10/2001 no DSF páginas: 23481 • 23482 i " ..r d~~!io~)

27/09/2001 SAeM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS
Ofício nO 1313-L-PFl/Ol da Uderança <lo Bloco Parlamentar PFLlPST,
tnd lcando os Deputados do PFL: Paes landim e Paulo Magalhlles, como
titulares, e I1defonço Cordeiro e Moroni Torgan, como suplentes, para
integrarem a Comissão em substituição aos anteriormente indicados, a
partir de 26/09/01 (às fls. 05 ).

Publicação em 27/09/2001 no DSF páginas: 22289 ( .'Ler .1iário.)

26/09/2001 ATA-PlEN - SUBSECRETARIII DE ATA - PLENÁRIO
A Presidência comunica ao Plenário adoção da referida meaida, em
24.9.2001, e publicaoa no dia subseqüente. De acordo com as indicações
das Lideranças, flca assim constitulda a Comissão Mista incumbida de emitir
parecer sobre a matéria, com Senadores Titulares: PMDB Renan calheiros e
Nabor Júnior; PFL Hugo Napoleão e Romeu Tuma; BLOCO ( PSDB/PPB)
Romero Jucá; 610co Oposição (PT/PoT/PPS) José Eduardo Dutra; PSB
Ademir Anàrade; PT6 Arlindo Porto; Suplentes: PMo6 José Alencar e
Juvênclo da Fonseca; PFL Eduardo Siqueira campos e Francclino Pereira;
BLOCO ( PSOB/PP6) Pedro Plva; Bloco Oposição (PT/PDT/PPS) Paulo
Hartung; PSB Roberto satumino; e os Srs. Deputados TItulares: PSDB
Jutahy Junior e Narcio Rodrigues; Bloco (PFl/PST) Inocêncio Oliveira e
Abelardo Lupion; PMDB Geddel Vieira Lima; PT Walter Pinheiro; PPB Odelmo
Leão; Bloco ( Pl/PSL) Valdemar Costa Neto; Suplentes: PSDB Carlos Batata
e Sebastião ~ladelra, Bloco (PFl/PST) Arlston Andrade e Coraucl Sobrinho;
PMDB Albérlco FIlhO; PT Aloizlo Mercadante Gerson Peres; Bloco (Pl/PSL)
BIspo Rodrigues, juntamerrte com o estabelecimento do calendário, anexado
ao processado. À SACM.

Publicação em 27/09/2001 no D5F páginas: 22688 (Vc;uJiáriQ.)

26/09/2001 SSCLCN· SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGl$LATIVA DO
CONGRESSO
~ Plenário para designação da Comissão Mista e estabelecimento do
calendário para tramitação da matéria.

25/09/2001 PLEG • PROTOCOLO LEGISLATIVO
Situação: AGUARDANDO LEITURA
Este processo contém 02 (duas) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLCN.

Publicação em 25/09/2001 no DOU páginas: 1
Retificado em 26/09/2001 no OOU paglraas: 3

PROJETO DE LEI N° 4.909, DE 2001
(Do Senado Federal)

PlS W 130/97

Autoriza a criação de Distrito agro
pecuário no Município de São João da
Baliza, no Estado de Roraima, e dá ou
tras providências.

(Às Comissões da Amazônia e de De
senvolvimento Regional; de Agricultura e
Política Rural; e de Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54))

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É o Poder Executivo autorizado a criar no

Município de São João da Baliza, no Estado de Rorai
ma, Distrito Agropecuário destinado a desenvolver,
preferencialmente, atividades de agropecuária, colo
nização, turismo ecológico, mineração, bem como
áreas institucionais para preservação e pesquisas.

Art. 20 O Distrito Agropecuário de que trata esta
lei terá por principais objetivos a criação de pólo de de-

senvolvimento agropecuário, o aumento da oferta de
alimentos nos mercados da Amazônia Ocidental e, es
pecialmente, nos Estados de Roraima e Amazonas, o
aproveitamento racional dos recursos naturais, a dimi
nuição dos custos de produção e comercialização de
produtos agrícolas e extrativos, a criação de tradição
agrícola e a geração de novos empregos na região.

Art. 30 Compete ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, por intermédio da Superinten
dência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, fixar
as diretrizes e normas pertinentes à seleção e avalia
ção da viabilidade técnica e financeira dos projetos a
serem implantados no Distrito Agropecuário de que
trata o art. 10

.

Art. 40 O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de noventa dias a contar da data de sua pu
blicação.

Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Senado Federal, 20 de junho de 2001 . - Sena
dor Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

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

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.
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Sf PLS 0013(/1997 de 30/06/1997

.il..utor

Ementa

Indexação

Despacho Inicial

Localização atual

Ultima Ação

T-amltações

SENADOR - ROMERO JUCA

AUTORIZA A CRIAÇÃO DE DISTRITO AGROPECUARIO NO MUNICIPIO QUE MENCIONA, E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

AUTORIZAÇÃO, EXECUTIVO, CRIAÇÃO, DISTRITO, AGROPECUARIA, MUNICIPIO, SÃO JOÃO DA BAliZA,
ESTADO, (RR), DESTINAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, ATIVIDADE AGROPECUARIA, COLONIZAÇÃO, TURISMO,
ECOLOGIA, MINERAÇÃO, AREA, PRESERVAÇÃO, PESQUISA OBJmVO, DISTRITO, AGROPECUARIA,
CRIAÇÃO, POlO DE DESENVOLVIMENTO, DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, AUMENTO, OFERTA,
AUMENTOS, MERCADO, AMAZONIA OCIDENTAL, ESTADOS, (RR), (AM), APROVEITAMENTO, RECURSOS
NATURAIS, REDUÇÃO, CUSTO. PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO. PRODUTO AGRICOLA, EXTRATlVISMO,
CRIAÇÃO, TRADIÇÃO, AGRICULTURA, GERADOR, EMPREGO, REGIÃO. COMPETENCIA, (MPO), (SUFRAMA),
FIXAÇÃO, DIRETRIZ, NORMAS, SELEÇÃO, AVALIAÇÃO, VIABIUDADE, IMPlANTAÇÃO, PROJETO,
IMPLEMENTAÇÃO, DISTRITO, AGROPECUARIA.

SF CO COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

SF PLS 00130/1997
Data: 12/06/2001
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação; APROVADA
Texto: Anunciada a matéria é lido e rejeitado o RQS 309/2001, de autoria do senador Eduardo Suplicy,
solicitando tramitação conjunta da matéria com os PLS 131 a 139, de 1997, por versarem sobre o mesmo
assunto, tendo usado da palavra o Sr. Romero Jucá. A segUir é lido e rejeitado o RQS 310/2001, de autoria
do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando adiamento da discussão da matéria a fim de que seja ouvida a
('"..omissão de Assuntos Econômicos, após usarem da palavra os Srs. Romero Jucá e Mozanldo Ca'llalcanti.
Aprovado o projeto. Á Comissão Diretora para redação final. Leitura do Parecer nO 562/2001 - Cdir (Rei. Seno
Antonio Carlos Valadares), oferecendo a redação final da maténa. Aprovada, nos termos do RQS 311/2001,
de dispensa de publicação do parecer, para imediata discussão e votaçl!Jo da redaç::\o final da matéria. À
Câmara dos Deputados. À SGM com destino à SSEXP.

1~l3f orçjen~ çleJ[~JlitL(X;:s (DaijI~glI'lQente)

SF PlS 00130/1997

13/06/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
A.ecebido neste órgão às 18:30 hs. Encaminhados expedientes à SGM para
colher assinaturas.

13/05/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLA.TIVA DO SENADO
Procedida a revisão nos autógrafos. À SSEXP.

13/06/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão dos autógrafos (fls. 21).

13/05/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
RecebicJo neste órgão às 15:30 hs.

.L3/05/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Procedida a revisão da Redação Final (fls. 20). À SSEXP.

:l2/06/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA
Anunciada a matéria é lido e rejeitado o RQS 309/2001, de autoria do Senador
Eduardo Suplicy, solicitando tramitação conjunta da matéria com os PLS 131 a
139, de 1997. por versarem sobre o mesmo assunto, tendo usado da palavra o
Sr. Romem Jucá. A seguir é lido e rejeitado o RQS 310/2001, de autoria do
Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando adiamento da discussão da matéf-ia a
fim de que seja ouvida a Comissão de Assuntos Econômicos, após usarem, da
palavra os Srs. Romero .lucá e Mozarildo Cavalcanti. Aprovado o projeto. A
Comissão Diretora para redação final. Leitura do Parecer nO 562/2001 - Cdir
(ReI. Seno Antonio Carlos Valadares), oferecendo a redação final da matéria.
Aprovada, nos termos do RQS 311/2001, de dispensa de publica~ão do parecer,
para imediata discussão e votação da redação final da matéria. A Câmara dos
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Deputados. A SGM com destino à SSEXP.

06/06/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: lNCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Inclufdo em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinâriil de 12.06.2001.
Discussão, em turno único.

06/06/2001 SSCLSF • SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGENDADO PARA ORDEM DO DIA
Agendado para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 12.06.2001
(6 d).

09/02/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Aguardando indusão em Ordem do Dia.

10/03/1999 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: AGUARDANDO INCWSÃO ORDEM DO DIA
COMUNICAÇÃO PRESIDENClA TERMINO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE
EMENDAS, DEVENDO A MATERIA SER INCLUIDA EM ORDEM DO DIA
OPORTUNAMENTE. DSF 11 03 PAG 4826 E 4827.

02/03/1999 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS: 0303 A 090399.

01/03/1999 ATA-PlEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
COMUNICAÇÃO PRESIDENClA RECEBIMENTO DO RECURSO DOI, DE 1999, DO
SEN MOZARILDO CAVALCANll E OVfROS, INTERPOSTO NO PRAZO
REGIMENTAl, NO SENTIDO QUE O PROJETO SEJA SUBMETIDO AO PLENARIO,
SENDO ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS. DSF 0203 PAG 3854.

19/02/1999 SSCLSF - 5UBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 23 02 A 01 03 99.

06/01/1999 ATA'PlEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIo
LEITURA DF. 052, DE 1998, DO PRESIDENTE DA ca, COMUNICANDO A
APROVAÇÃO DO PROJETO, SENDO ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS
UTEIS, APOS O INICIO DA PROXIMA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA, PARA A
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, POR UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA CASA,
PARA QUE A MATERIA SEJA APRECIADA PELO PLENARIO. DSF 07 01 PAG 0241.

06/01/1999 ATA·PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA· PlENÁRIO
LEITURA PARECER 012 - ca, FAVORAVEL. DSF 0701 PAG 0200 A 0202.

15/12/1996 ca ..COMISSÃO CONsmUIÇÃO E JUSTIÇA
ENCAMINHADO A SSCLS, DEVIDAMENTE ADEQUADO A LCP 95/98.

10/12/1996 SSCLSF • SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
DEVOLVIDO A CO, PAAA ADEQUAÇÃO A LCP 95/98.

09/12/1996 SACP • SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

09/12/1998 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 09 DE DEZEMBRO DE 1998.

06/08/1997 CO • COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES DE SER
lNQ.UIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

08/07/1997 CCJ • COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RELATOR SEN JOSE BJANCO.

01/07/1997 SACP - SERVIço DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 01 DE JULHO DE 1997.

01/07/1997 SSCOM • SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 01 DE JULHO DE 1997.

30/06/1997 MESA - MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ (DECISÃO TERMINATIVA), ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS, APOS PUBUCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM AVULSOS, PELO PRAZO DE
05 (CINCO) DIAS UTEIS. DSF 01 07 PAG 12760 E 12761.

30/06/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA.

30/06/1997 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
ESTE PROCESSO CONTEM 02 (DUAS) FOLHAS NUMERADAS E RUBRICADAS.

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa

Dúvidas, reclamações e infom1ações: SSINF - SubsecretaJia de Informações
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Ofício n° 754 (SF)

Brasília, 20 de junho de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Ess/PLS N° 97.130

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado nO 130, de 1997, constante dos au
tógrafos em anexo, que "autoriza a criação de Distrito
Agropecuário no Município de São João da Baliza, no
Estado de Roraima, e dá outras providências".

Atenciosamente, - Senadora Marluce Pinto,
Segunda Suplente, no exercício da primeira secreta
ria.

PROJETO DE LEI N° 5.121, DE 2001
(Do Sr. Lincoln Portela)

Altera a redação dos arts. 2° e 5° da
Lei n° 9.294, de 15 de julho de 1996.

(Apense-se ao Projeto de Lei na 4.846,
de 1994)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei altera a redação dos arts. 2° e 5°

da Lei na 9.294, de 15 de julho de 1996, que "dispõe
sobre as restrições ao uso e à propaganda de produ
tos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, te
rapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do
art. 220 da Constituição Federal", com o objetivo de
proibir a exibição de programas contendo imagens de
pessoas fazendo uso bem como as chamadas e ca
racterizações de patrocínio dos produtos fumígeros.

Art. 2° Os arts. 20e 5° da Lei na 9.294, de 15 de
julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 20 ..
§ 3° É vedada a exibição de pessoas

fazendo uso dos produtos mencionados no
caput em todos os programas de televisão,
filmes e assemelhados, produzidos no País,
em qualquer horário.

Art. 5° São vedadas as chamadas e
caracterizações de patrocínio dos produtos
indicados no art. 2° desta lei nas emissoras
de rádio e televisão, inclusive para eventos
alheios à programação normal ou rotineira,
mesmo quando feitas apenas com a marca
ou slogan do produto ou de seu fabricante.

Parágrafo UnlCO. As restrições deste
artigo aplicam-se à propaganda estática vei
culada em veículos de competição, estádios
e locais similares.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A legislação que impõe restrições ao uso e à
propaganda de produtos fumígeros foi recentemente
alterada pela Lei na 10.167, de 27 de dezembro de
2000. O grande objetivo das modificações introduzi
das foi eliminar a propaganda direta e indireta de ci
garros e similares nas emissoras de rádio e televisão.

No entanto, as empresas fabricantes desses
produtos têm feito propaganda de suas marcas nes
ses veículos de comunicação, aproveitando-se de
uma brecha existente na Lei n° 10.167. O art. 5° per
mite chamadas e caracterizações de patrocínio para
eventos alheios à programação normal ou rotineira
das emissoras de rádio e televisão, desde que identifi
cadas apenas com a marca ou slogan do produto,
sem recomendação de seu consumo.

Apesar de conter algumas restrições, a referida
lei está sendo usada para veicular um tipo de publici
dade que pode induzir ao consumo de produtos, na
medida em que provoca uma associação entre esses
produtos e as marcas divulgadas, amplamente co
nhecidas pelos consumidores.

A veiculação de imagens de pessoas fazendo
uso dos cigarros e similares em filmes e programas
de televisão tem sido uma forma de propaganda indi
reta. Recentemente, uma emissora usou uma perso
nagem caracterizada como adolescente, que fez uma
verdadeira apologia ao uso do cigarros, em longas
cenas.

A proposta que ora apresentamos pretende,
portanto, eliminar essa falha da legislação. Para que
não paire dúvidas quando da sua aplicação, optamos
por alterar a redação do art. 2° e do art. 50 vedando
explicitamente a veiculação de imagens de pessoas
fazendo uso dos cigarros e similares, e as chamadas
e caracterizações de patrocínio, mesmo quando fei
tas apenas com marca ou slogan do produto ou de
seu fabricante. Estendemos essas restrições à propa
ganda estática veiculada em veículos de competição
e em estádios ou locais similares.

Entendemos que a introdução e mais esta modi
ficação na legislação que restringe a propaganda de
derivados do fumo irá contribuir de forma significativa
para os esforços empreendidos para diminuir o núme-
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ro de fumantes e, principalmente, o número de doen- § 5° Os meios de comunicação social não po-
ças adquiridas pelo vício de fumar, em nosso País. dem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio

Dada a relevância da matéria, esperamos con- ou oligopólio.
tar com o apoio de nossos pares nesta Casa para sua § 6° A publicação de veículo impresso de comu-
célere aprovação. nicação independe de licença de autoridade.

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2001 . - De- .
putado Lincoln Portela, PSl - MG. .. .

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO REPÚBLICA DA FEDERATIVA DO
BRASil 1988

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO V
Da Comunicação Social

Art. 220. A manifestação do pensamento, a cria
ção, a expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituição.

§ 1° Nenhuma lei conterá dispositivo que possa
constituir embaraço à plena liberdade de informação
jornalística em qualquer veículo de comunicação so
cial, observado o disposto no art. 5°, IV, V, X, XIII e
XIV.

§ 2° É vedada toda e qualquer censura de natu
reza política, ideológica e artística.

§ 3° Compete à lei federal:

I - regular as diversões e espetáculos públicos,
cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza
deles, as faixas etárias a que não se recomendem, lo
cais e horários em que sua apresentação se mostre
inadequada;

11- estabelecer os meios legais que garantam à
pessoa e à famflia a possibilidade de se defenderem
de programas ou programações de rádio e televisão
que contrariem o disposto no art. 221, bem como da
propaganda de produtos, práticas e serviços que pos
sam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

§ 4° A propaganda comercial de tabaco, bebidas
alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias es
tará sujeita a restrições legais, nos termos o inciso 11
do parágrafo anterior, e conterá, sempre que neces
sário, advertência sobre os malefícios decorrentes de
seu uso.

lEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dispõe sobre as restrições ao uso e
à propaganda de produtos fumígenos,
bebidas alcoólicas, medicamentos, tera
pias e defensivos agrícolas, nos termos
do § 4° do art. 220 da Constituição Fede
ral.

Art. 2° É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas,
charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fu
mígero, derivado ou não do tabaco, em recinto coleti
vo, privado ou público, salvo em área destinada exclu
sivamente a esse fim, devidamente isolada e com
arejamento conveniente.

§ 1° Incluem-se nas disposições deste artigo as
repartições públicas, os hospitais e postos de saúde,
as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de traba
lho coletivo e as salas de teatro e cinema.

§ 2° É vedado o uso dos produtos mencionados
no caput nas aeronaves e veículos de transporte co
letivo, salvo quando transcorrida uma hora de viagem
e houver nos referidos meios de transporte parte es
pecialmente reservada aos fumantes.

Art. 5° As chamadas e caracterizações de patro
cínio dos produtos indicados nos arts. 2° e 4° para
eventos alheios à programação normal ou rotineira
das emissoras de rádio e televisão, poderão ser feitas
em qualquer horário desde que identificadas apenas
com a marca ou slogan do produto, sem recomenda
ção do seu consumo.

§ 1° As restrições deste artigo aplicam-se à pro
paganda estática existente em estádios, veículos de
competição e locais similares.

§ 2° Nas condições do caput, as chamadas e
caracterizações de patrocínio dos produtos estarão li
berados da exigência do § 2° do art. 3° desta lei.

• Vide Medida Provisória n° 2.190-33, 26 de julho de 2001.



§ 3° Considera-se infrator, para os efe
itos desta lei, toda e qualquer pessoa natu
ralou jurídica que, de forma direta ou indire
ta, seja responsável pela divulgação da
peça publicitária ou pelo respectivo veículo
de comunicação. (NR)

§ 4° Compete à autoridade sanitária
municipal aplicar as sanções previstas neste
artigo, na forma do art. 2° da Lei n° 6.437,
de 20 de agosto de 1977, ressalvada a com
petência exclusiva ou concorrente:

V - multa, de R$5.000,OO (cinco mil re
ais) a R$100.000,OO (cem mil reais), aplica
da conforme a capacidade econômica do in
frator;(NR)

VI - suspensão da programação da
emissora de rádio e televisão, pelo tempo
de dez minutos, por cada minuto ou fração
de duração da propaganda transmitida em
desacordo com esta lei, observando-se o
mesmo horário.

VI - não incluir a participação de crian
ças ou adolescentes.(NR)

§ 5° A advertência a que se refere o §
2° deste artigo, escrita de forma legível e
ostensiva, será seqüêncialmente usada de
modo simultâneo ou rotativo, nesta última
hipótese variando, no máximo, a cada cinco
meses."(NR)

"Art. 3° - A Quanto aos produtos referi
dos no art. 2° desta lei são proibidos:

I - a venda por via postal;
11 - a distribuição de qualquer tipo de

amostra ou brinde;
111 - a propaganda por meio eletrônico,

inclusive internet;
IV - a realização de visita promocional

ou distribuição gratuita em estabelecimento
de ensino ou local público;

§ 3° A embalagem, exceto se destina
da à exportação, e o material de propagan
da referido neste artigo conterão a advertên
cia mencionada no parágrafo anterior. (NR)
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LEI N° 10.167, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000 V - O patrocínio de atividade cultural

Altera dispositivos da Lei n° 9.294, ou esportiva;
de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre VI - a propaganda fixa ou móvel em
as restrições ao uso e à propaganda de estádio, pista, palco ou local similar;
produtos fumígenos, bebidas alcoólicas VII - a propaganda indireta contratada,
medicamentos, terapias e defensivos também denominada merchandising, nos
agrícolas. programas produzidos no País após a publi-

Art. 1° A Lei n° 9.294, de 15 de julho de 1996, cação desta lei, em qualquer horário;
passa a vigorar com as seguintes alterações: VIII - a comercialização em estabeleci-

mentos de ensino e de saúde.
"Art. 2°. Parágrafo único. O disposto nos inci-

§···2·~ .. f·~~·d·~·d·;··~ ..~~~ ..d~~··p~~d~i~~ sos V e VI deste artigo entrará em vigor em
1° de janeiro de 2003, no caso de eventos

mencionados no caput nas aeronaves e de- esportivos internacionais e culturais, desde
mais veículos de transporte coletivo."(NR) que o patrocinador seja identificado apenas

"Art. 3° A propaganda comercial dos com a marca do produto ou fabricante, sem
produtos referidos no artigo anterior só po- recomendação de consumo."
derá ser efetuada por meio de pôsteres, pai-
néis e cartazes, na parte interna dos locais "Art. 3°-B Somente será permitida a
de venda. (NR) comercialização de produtos fumígenos que

ostentem em sua embalagem a identifica-
§ 1° ção junto à Agência Nacional de Vigilância
.............................................................. Sanitária, na forma do regulamento."
IV - não associar o uso do produto á "Art. 9° Aplicam-se ao infrator desta lei,

prática de atividades esportivas, olímpicas
ou não, nem sugerir ou induzir seu consumo sem prejuízo de outras penalidades previs-
em locais ou situações perigosas, abusivas tas na legislação em vigor, especialmente
ou ilegais.(NR) no Código de Defesa do Consumidor e na

Legislação de Telecomunicações, as se-
guinte sanções:(NR)
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I - do órgão de vigilância sanitária do
Ministério da Saúde, incluso e quanto às
sanções aplicáveis às agências de publici
dade, responsáveis por propaganda de âm
bito nacional;

11 - do órgão de regulamentação da
aviação civil do Ministério da Defesa, em re
lação a infrações verificadas no interior de
aeronaves;

111 - do órgão do Ministério das Comu
nicações responsável pela fiscalização das
emissoras de rádio e televisão;

IV - do órgão de regulamentação de
transportes do Ministério dos Transportes,
em relação a infrações ocorridas no interior
de transportes rodoviários, ferroviários e
aquaviários de passageiros.

§ 5° (Vetado)"

Art. 2° (Vetado)

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

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.190-33,
DE 26 DE JULHO DE 2001

Altera dispositivos das Leis n°
9.782, de 26 de janeiro de 1999, que defi
ne o Sistema Nacional de Vigilância Sani
tária e cria a Agência Nacional de Vigilân
cia Sanitária, e n° 6.437, de 20 de agosto
de 1977, que configura infrações à Legis
lação Sanitária Federal e estabelece as
sanções respectivas, e dá outras provi
dências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° Os dispositivos a seguir indicados da Lei
n° 9.782, de 26 de janeiro de 1999, passam a vigorar
com as seguintes alterações:

Art. 7° Os arts. 2° e 3° da Lei nO 9.294, de 15 de
julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 2° .

§ 2° É vedado o uso dos produtos
mencionados no caput nas aeronaves e ve
ículos de transporte coletivo." (NR)

"Art. 3° ..

§ 2° A propaganda conterá, nos meios
de comunicação e em função de suas ca
racterísticas, advertência, sempre que pos
sível falada e escrita, sobre os malefícios do
fumo, bebidas alcoólicas, medicamentos, te
rapias e defensivos agrícolas, segundo fra
ses estabelecidas pelo Ministério da Saúde,
usadas seqüencialmente, de forma simultâ
nea ou rotativa.

§ 3° As embalagens e os maços de
produtos fumígenos, com exceção dos des
tinados à exportação, e o material de propa
ganda referido no caput deste artigo conte
rão a advertência mencionada no § 2°
acompanhada de imagens ou figuras que
ilustrem o sentido da mensagem.

.......................................................(NR)

Art. 8° O art. 7° da Lei n° 9.294, de 1996, pas
sa a vigorar acrescido do seguinte § 4°, renumeran
do-se o atual § 4° para § 5°.

"§ 4° É permitida a propaganda de me
dicamentos genéricos em campanhas publi
citárias patrocinadas pelo Ministério da Saú
de e nos recintos dos estabelecimentos au
torizados a dispensá-los, com indicação do
medicamento de referência." (NR)

PROJETO DE LEI N° 5.210, DE 2001
(Do Senado Federal)

PLS N° 27/96

Cria o Programa de Incentivos a
Energias Renováveis - Píer, e dá outras
providências.

(Às Comissões de Minas e Energia; de
Finanças e Tributação; e de Const~uição e
Justiça e de Redação (Art. 54, RI) - Art. 24,11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É criado o Programa de Incentivos a

Energias Renováveis - Pier, visando a promoção do
desenvolvimento de energias termossolar fotovoltai
ca e eólica e o estímulo à implantação de pequenas
centrais hidrelétricas, com os seguintes objetivos:

I - estimular a produção de energias termosso
lar, fotovoltaica e eólica e a implantação de pequenas
centrais hidrelétricas;

11 - incentivar a utilização da energia termosso
lar, fotovoltaica e eólica e aquela oriunda de peque
nas centrais hidrelétricas em sistemas isolados de
pequeno porte;
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111- incentivar a utilização da energia termosso
lar em aquecimento d'água para reduzir o e consumo
de eletricidade;

IV - incentivar o estabelecimento de cooperati
vas de produtores e usuários de energias selar e eóli
ca.

Art. 2° Para a consecução de seus objetivos, o
Píer contará com:

I - recursos orçamentários a serem especifica
mente destinados;

11 - recursos de empréstimos a serem obtidos jun
to a agências nacionais e internacionais de fomento;

111 - recursos da Reserva Global de Reversão
RGR, de que trata o art. 4° da Lei n° 5.655, de 20 de
maio de 1971, com a redação dada pelo art. 9° da Lei
n° 8.631, de 4 de março de 1993, no montante de 2%
(dois por cento) das parcelas mensais da quota anual
de reversão estipulada para cada concessionário e
permissionário de energia elétrica pelo Poder Conce
dente, nos termos da legislação em vigor;

IV - recursos provenientes do retorno das apli
cações feitas sob a forma de empréstimos.

Art. 3° A gestão das aplicações dos recursos do
Píer, em conformidade com esta lei, será feita pelo Con
selho Diretor, composto por doze membros, sendo:

1- seis indicados pelo Poder Executivo, das áre
as de ciência e tecnologia, de meio ambiente, de
energia elétrica, de indústria e comércio, de assuntos
estratégicos e de habitações populares; e

11 - seis representantes da sociedade indicados
por entidades representativas dos segmentos inte
ressados: de proteção ambiental, de promoção do de
senvolvimento científico e tecnológico, dos concessi
onários e permissionários privados de energia elétri
ca, dos fabricantes de equipamentos de energia so
lar, dos fabricantes de equipamentos de energia eóli
ca e dos autorizados a instalarem pequenas centrais
hidre létricas.

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamen
tará, no prazo de trinta dias da publicação desta lei, o
funcionamento do Conselho Diretor do Pier, cujos
membros terão mandatos de três anos e não perce
berão remuneração a qualquer título.

Art. 4° A destinação dos recursos far-se-á de
acordo com a seguinte distribuição percentual:

I - 20% (vinte por cento) para programas de
pesquisa, desenvolvimento e demonstração do uso
de energias termossolar, fotovoltaica e eólica;

11- 30% (trinta por cento) para projetos de ener
gias fotovoltaica e eólica e para aqueles de pequenas

centrais hidrelétricas destinados a sistemas isolados
de pequeno porte;

111- 30% (trinta por cento) para projetos de ener
gia termossolar destinados ao aquecimento d'água
em habitações populares;

IV- 15% (quinze por cento) para projetos de
energia termossolar, fotovoltaica e eólica e para
aqueles de pequenas centrais hidrelétricas a serem
desenvolvidos por cooperativas de produtores, usuá
rios e produtores independentes de energia elétrica
em área rural;

V - 5% (cinco por cento) para o Programa de
Desenvolvimento Energético dos estados e municípi
os (Prodeem) instituído pelo decreto s/n°, de 27 de
dezembro de 1994.

§ 1° As aplicações enquadradas no inciso I do
caput são destinadas a entidades de pesquisa, priva
das ou governamentais, independentes ou vincula
das a instituições de ensino ou a fabricantes de equi
pamentos e podem ser classificadas em dois tipos:

I - empréstimos reembolsáveis, a juros baixos e
prazos longos, sem ou com carência para o início de
pagamento;

11 - operações a fundo perdido, dada a grande
relevância do trabalho desenvolvido para o interesse
nacional e sua inviabilidade de oferecer condições de
retorno financeiro imediato.

§ 2° As aplicações do inciso 11 do caput desti
nam-se a empresas concessionárias, permissionári
as, autoprodutores e produtores independentes de
energia elétrica, como empréstimos reembolsáveis a
juros baixos e prazos longos, sem ou com carência
para início de pagamento.

§ 3° As aplicações classificadas no inciso 111 do
caput são dirigidas para cooperativas habitacionais
ou empresas construtoras de habitações destinadas
à população de baixa renda, sendo disponíveis na
modalidade de empréstimos reembolsáveis a juros
baixos e longos prazos, sem ou com carência para
início de pagamento.

§ 4° As aplicações consideradas no inciso IV do
caput destinam-se a cooperativas de produtores,
usuários e produtores independentes que utilizem
energia termossolar, fotovoltaica, eólica ou oriunda
de pequenas centrais hidrelétricas, localizadas em
área rural, sendo possíveis como empréstimos reem
bolsáveis a juros baixos e prazos longos, sem ou com
carência para início de pagamento.

§ 5° As aplicações previstas no inciso V do caput
são operações a fundo perdido, consideradas doa
ções do Prodeem.



LEI N° 5.655, DE 20 DE MAIO DE 1971

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CEDI

Dispõe sobre a remuneração legal
do investimento dos concessionários de
serviços públicos de energia elétrica, e
da outras providências.

Art. 1° (Revogado pela Lei no 8.631 de
4-3-1993).

Art. 2° O investimento na indústria de energia
elétrica é o capital efetivamente aplicado pelo conces
sionário na propriedade vinculada à concessão, des
de que os bens e instalações resultantes tenham sido
destinados, direta ou indiretamente, a critério do De
partamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 
DNAEE, à produção, transmissão, transformação
e/ou distribuição de energia elétrica, no interesse per
manente e exclusivo do serviço público de energia
elétrica.

*Artigo, caput com redação dada pelo Decreto-Lei n°
1.506, de 23·2·1976.

§ 1° Para obtenção de serviço ao custo, através
de tarifa adequada, considerar-se-ão as seguintes
parcelas do investimento total:

a) os bens e instalações em efetiva operação ou
utilização no serviço, observada a respectiva capitali
zação pro rata tempore;

b) os materiais em almoxarifado, indispensáveis
ao funcionamento ou à expansão do sistema elétrico
e à administração da empresa equivalentes ao valor
médio dos saldos mensais da respectiva conta; e

c) o capital de giro necessário à movimentação
da empresa, constituído do resultado, acaso positivo,
das operações indicadas na seguinte fórmula:

CG =DNV + RCP - ECP onde CG significa capi
tal de giro; DNV, o valor médio dos saldos mensais
das contas do "Disponível Não-Vinculado"; RCp, o va
los médio dos saldos mensais das contas do "Reali
zável a Curto Prazo", exceto as aplicações financei·
ras no mercado de títulos e valores; e ECp, o valor
médio dos saldos mensais das contas do "Exigível a
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§ 6° Nas aplicações que envolvam fornecimento com apoio técnico d: BNDES, no prazo de sessenta
de materiais ou equipamentos relativos à energia so- dias da publicação desta lei.
lar ou eólica, será exigida a observância das normas Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
técnicas adequadas e dos padrões de qualidade dos publicação.
produtos que deverão ser certificados pela Agência Senado Federal, 21 de agosto de 2001. - Sena-
Nacional de Energia Elétrica - Aneel. dor Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,

Art. 5° O Conselho Diretor é obrigado a divulgar Interino.
de maneira ampla e completa, mensalmente, suas
decisões a respeito das aplicações solicitadas.

Art. 6° O Píer constitui-se um fundo de natureza
contábil, tendo o Banco Nacional de Desenvolvimen
to Econômico e Social - BNDES como agente finan
ceiro.

§ 1° O BNDES consignará em seu orçamento
anual, recursos financeiros destinados a operações
de investimento em empreendimentos enquadrados
no Pier, especialmente aqueles autorizados pela
Aneel.

§ 2° Na contratação da operação referida no §
1°, o BNDES exigirá em garantia os direito pessoais e
reais do mutuário vinculado exclusivamente ao em
preendimento autorizado pela Aneel ou a energia a
ser distribuída ou comercializada na forma dos arts.
7°,8° e 9°.

Art. ]O As concessionárias e permissionárias de
distribuição e os comerciantes de energia celebrarão
com os agentes referidos no art. 1°, contratos de dis
tribuição e comercialização de toda a energia que es
ses agentes produzirem a partir de fontes eólica e em
pequenas centrais hidrelétricas autorizadas pela
Aneel.

Parágrafo único. Quando as instalações referi
das no caput funcionarem interligadas ao sistema
elétrico, a energia que produzirem será distribuída
mediante rateio entre as concessionárias e permissi
onárias interligadas.

Art. 8° As relações mercantis entre concessio
nárias, permissionárias, comerciantes e agentes pro
dutores, inclusive o contato de distribuição e comerci
alização previsto no art. 7°, serão regulamentadas
pela Aneel. observando-se que a energia elétrica será
distribuída sob as mesmas condições e tarifas de for
necimento ao consumidor final, não podendo a mar
gem de distribuição ou comercialização retida ser su
perior a vinte por cento da tarifa nédia de venda ao
consumidor.

Art. 9° Sem prejuízo de atualizações subse
qüentes, a regulamentação das aplicações do fundo
será feita pelo primeiro Conselho Diretor, empossado,
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Curto Prazo", excluídas as parcelas de empréstimos agência do Banco do Brasil S/A, as parcelas duodeci-
a longo prazo vencidas no exercício. mais de sua quota anual de reversão na conta corren-

* § 10 com redação dada pelo Decreto-Lei n° 1.506, de 23- te da Centrais Elétricas Brasileiras S/A
12·1976 '

§
. 20 O I t' t R 'I' d'f -ELETROBRAS - Reserva Global de Reversão -

nves Imen o emunerave sera a I e- RGR.
r~nça entre a. soma dos valores fmais previstos no pa- * § 30 com redação dada pela Lei nO 8.631, de 4-3-1993.

ragrafo antenor e a soma das deduções a seguir esta- § 4° A EI t b' d t" d RGR. . , . e ro ras es Inara os recursos a
belecldas, calculadas pelo cnteno pro rata tempore: f' t' I d t rt' . I . .. _ aos ms es 'pu a os nes e algo, Inc uSlve a conces-

a) a Reserva para Depreclaçao; são de financiamento às empresas concessionárias,
b) a Reserva de Amortização, se houver; para expansão e melhoria dos serviços públicos de
c) os adiantamentos, contribuições e doações energia elétrica e para reativação do programa de con-

referentes aos bens e instalações definidos na letra a servação de energia elétrica, mediante projetos espe-
do parágrafo anterior; cíficos, podendo, ainda, aplicar tais recursos na aquisi-

d) o valor das obras pioneiras a que s refere o ção de ações do capital social (e empresas concessio-
parágrafo único do art. 10 da Lei n° 4.156, de 28 de nárias sob controle dos Governos Estaduais, com o
novembro de 1962, introduzido pelo Decreto-Lei n° objetivo de promover a respectiva desestatização.
644, de 23 de junho de 1969, dos bens e instalações *§ 4

0
com redação dada pela Lei n° 9.496, de 11-9-1997.

para uso futuro e das propriedades da União em regi- § 5° A Eletrobrás procederá a correção mensal
me especial de utilização; d~ RGR de acordo com o~ ín~ices de correção dos

e) (Revogada pela Lei n0 8.631, de 4-3-1993). ativos ~ermanentes e creditara a essa reserva ~u~os
* § 20 com redação dada pelo Decreto-Lei nO 1.506 de de envIo por cento ao ano sobre o montante COrrigido

23-12-1976. ' dos recursos utilizados. Os rendimentos dos recursos
Art. 3° (Revogado pelo Decreto-Lei n° 1.506 de não utilizados reverterão, também, à conta da RGR.

23-12-1976), *§ SOcam redação dada pela Lei nO 8.631, de 4-3-1993.

Art. 4° Serão computadas no custo de serviço § 6° Ao Dnaee serão. destinados d?i~ por cento
das empresas concessionárias, supridoras e supridas, do~ recursos da RGR, devldam~nte_ co~ngldos mo~e-
quotas anuais da reversão, com a finalidade de prover taname~t.e, para custear seu~ dlsp~ndlo.s com proJe-
recursos para reversão, encampação, expansão e me- tos. e atlvldad_es relatiVOS ~ hidrologia, ~I~romet~oro-
Ihoria dos serviços públicos de energia elétrica. IO~la, ~per~çao de rede hl~rometeorolo~lca na.clonal

* Artigo, caput, com redação dada pela Lei n° 8.631, de e flscahzaçao das concessoes de energia elétnca.
4-3-1993. *§ 6°com redação dada pela Lei n° 8.631, de 4-3-1993.

§ 1° A quota anual de reversão, a ser fixada pelo § 7° A Eletrobrás destinará anualmente, obser-
Poder Concedente, corres ponde ao produto de até vado o percentual mínimo a ser estabelecido em re-
três por cento incidente sobre o investimento do con- gulamento, recursos da RGR arrecadada para finan-
cessionário composto pelos saldos pro rata tempo- ciamento de programas de eletrificação rural.
re, nos exercícios de competência, do Ativo Imobiliza- *§ 7" com redação dada pela Lei n

0

8.631, de 4-3-1993.

do em Serviço, não se computando o Ativo Intangível, § 8° Os recursos do Fundo de Reversão investi-
bem como deduzindo-se a Depreciação Acumulada, dos pelos concessionários na expansão e melhoria
as Doações e Subvenções para Investimentos e Obri- dos Sistemas até 31 de dezembro de 1971, bem
gações Especiais, Reversão, Amortização, Contribui- como as retenções da Reserva Global de Reversão -
ção do Consumidor e Participação da União. RGR, efetuadas até 31 de dezembro de 1992, serão

*§ 1° com redação dada pela Lei n'8.631, de 4-3-1993. corrigidos monetariamente pelos mesmos índices de
§ 2° O Departamento Nacional de Águas e correção dos ativos permanentes dos concessionári-

Energia Elétrica - DNAEE, do Ministério de Minas e os do serviço público de energia elétrica e vencerão
Energia, fixara, nos ternos da legislação em vigor e juros de cinco por cento ao ano, sobre o montante
nos período s de competência, os valores da quota mensalmente corrigido, os quais serão depositados
anual de reversão para cada concessionário. em nome da Eletrobrás.

* § 2° com redação dada pela Lei n° 8.631, de 4-3-1993. *§ 8 0 com redação dada pela Lei n° 8.631, de 4-3-1993.

§ 3° Os concessionários de serviços públicos de Art. 5° O artigo 1° do Decreto-Lei número 644,
energia elétrica, depositarão mensalmente, até o dia de 23 de junho de 1969, passa a vigorar com a se-
quinze de cada mês seguinte ao de competência, em guinte redação:
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"Art. 1° O Imposto único sobre energia
elétrica instituído pela Lei n° 2.308, de 31 de
agosto de 1954, devido por kwh de energia
consumida, a medidor ou forfait, será equi
valente às seguintes percentagens da tarifa
fiscal definida em lei:

a) 50% (cinqüenta por cento) para os
consumidores residenciais:

b) 60% (sessenta por cento) para os
comerciais e outros

Parágrafo único. Fica acrescentado ao §
5E do artigo 4° da Lei nO 2.308, de 31 de agos
to de 1954, alterado pelo artigo 1° da Lei n°
4.676, de 16 de junho de 1965, com a redação
dada pelo art. 4° da Lei nO 5.073, de 18 de
agosto de 1966, modificado pelo artigo 1° do
Decreto-Lei n° 644, de 28 de junho de 1969:

"i) os consumidores industriais".

Art. 6° O art. 3° do Decreto-Lei n° 644 passa a
vigorar com a seguinte redação, mantido o seu pa
rágrafo:

"Art. 3° O empréstimo compulsório em
favor da Eletrobrás será cobrado por kwh de
energia elétrica de consumo industrial e
equivalerá a 35% (trinta e cinco por cento)
da tarifa fiscal definida em lei".

Art. 7° É facultado aos concessionários de servi
ços públicos de energia elétrica adaptar-se de forma
progressiva ao percentual fixado no art. 4° mediante
expressa autorização do poder concedente, observa
dos os seguintes prazos:

I - de cinco exercícios para as áreas pioneiras
da Amazônia Legal e para a área servida pelo siste
ma da Companhia Hidroelétrica da Boa Esperança,
até a incorporação desta ao sistema da Companhia
Hidroelétrica do São Francisco;

11 - de dois exercidos, observado um percentual
mínimo de um por cento, para as demais concessio
nárias.

Art. 8° Esta lei entrará em vigor em primeiro de
janeiro de 1972.

Art. 9° Revogam-se as disposições em contrário.

LEI W 8.631 ,DE 4 DE MARÇO DE 1993

Dispõe sobre a fixação dos níveis
das tarifas para o serviço público de
energia elétrica, extingue o regime de re
muneração garantida, e dá outras provi
dências.

Art. 9° O Art. 4° e seus parágrafos da Lei n°
5.655, de 20 maio de 1971, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n° 2.432, de 17 de maio de 1988, passam
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4° Serão computadas no custo de
serviço das empresas concessionárias, su
pridoras e supridas, quotas anuais da rever
são, com a finalidade de prover recursos
para reversão, encampação expansão e
melhoria dos serviços públicos de energia
elétrica.

1° A quota anual de reversão, a ser fi
xada pelo Poder Concedente, corresponde
ao produto de até três por cento incidente
sobre o investimento do concessionário
composto pelos saldos pro rata tempore,
nos exercícios de competência, do Ativo
Imobilizado em Serviço, não se computando
o Ativo Intangível, bem como deduzindo-se
a Depreciação Acumulada, as Doações e
Subvenções para Investimentos e Obriga
ções especiais, Reversão, Amortização,
Contribuição do Consumidor e Participação
da União.

2° O Departamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica (DNAEE), do Ministério
de Minas e Energia, fixará, nos termos da
legislação em vigor e nos períodos de com
petência, os valores da quota anual de re
versão para cada concessionário.

3° Os concessionários de serviços pú
blicos de energia elétrica, depositarão men
salmente, até o dia quinze de cada mês se
guinte ao de competência, em agência do
Banco do Brasil SA, as parcelas duodeci
mais de sua quota anual de reversão na
conta corrente da Centrais Elétricas Brasilei
ras S.A. (Eletrobrás) - Reserva Global de
Reversão (RGR).

4° A Eletrobrás destinará os recursos
da RGR aos fins estipulados neste artigo,
inclusive à concessão de financiamento ás
empresas concessionárias, para expansão
e melhoria dos serviços públicos de energia
elétrica e para reativação do programa de
conservação de energia elétrica, mediante
projetos específicos.

5° A Eletrobrás procederá a correção
mensal da RGR de acordo com os índices
de correção dos ativos permanentes e credi
tará a essa reserva juros de cinco por cento
ao ano sobre o montante corrigido dos re-



DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1994

Cria o Programa de Desenvolvimen
to Energético dos Estados e Municípios
(PRODEEM) e, dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da
Constituição.

Decreta:

Art. 10. O inadimplemento do recolhimento das
parcelas das quotas anuais de RGR e CCC, e da
compensação financeira pela utilização de recursos
hídricos pelos concessionários acarretará a impossi
bilidade de revisão e reajustamento de seus níveis
de tarifas, independentemente do que dispuser o
contrato respectivo.

Art. 11. (Revogado pela Lei n° 9.069, de
29-6-1995).
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cursos utilizados. Os rendimentos dos recur- Art. 1° Fica criado o Programa de Desenvolvi-
sos não utilizados reverterão, também, à mento Energético dos Estados e Municípios (Prode-
conta da RGR. em), com os seguintes objetivos:

6° Ao DNAEE serão destinados dois I - viabilizar a instalação de microssistemas
por cento dos recursos da RGR, devida- energéticos de produção e uso locais, em comunida-
mente corrigidos monetariamente, para cus- des carentes isoladas não servidas por rede elétrica,
tear seus dispêndios com projetos e ativida- destinados a apoiar o atendimento das demandas so-
des relativos a hidrologia. hidrometeorolo- ciais básicas;
gia, operação de rede hidrometeorológica
nacional e fiscalização das concessões de 11 - promover o aproveitamento das fontes de
energia elétrica. energia descentralizadas no suprimento de energéti-

70 A Eletrobrás destinará anualmente, cos aos pequenos produtores, aos núcleos de coloni-
observado o percentual mínimo a ser esta- zação e às populações isoladas;
belecido em regulamento, recursos da RGR 111- complementar a oferta de energia dos siste-
arrecadada para financiamento de progra- mas convencionais com a utilização de fontes de
mas de eletrificação rural. energia renováveis descentralizadas;

8° Os recursos do Fundo de Reversão IV - promover a capacitação de recursos huma-
investidos pelos concessionários na expan- nos e o desenvolvimento da tecnologia e da indústria
são e melhoria dos sistemas até 31 de de- nacionais, imprescindíveis à implantação e à continui-
zembro de 1971, bem como as retenções dade operacional dos sistemas a serem implantados.
da Reserva Global de Reversão (RGR), efe- Art. 2° Para a consecução de seus objetivos, o
tuadas até 31 de dezembro de 1992, serão

programa contará com:
corrigidos monetariamente pelos mesmos
índices de correção dos ativos permanentes I - recursos orçamentários a ele destinados;
dos concessionários do serviço público de 11 - apoio técnico dos órgãos setoriais envolvi-
energia elétrica e vencerão juros de cinco dos com as questões energéticas;
por cento ao ano sobre o montante mensal- III-apoio voluntário dos Estados, do Distrito Fe-
mente corrigido. os quais serão depositados deral, dos Municípios e de organizações públicas e
em nome da Eletrobrás." privadas nacionais e internacionais;

Art. 3° Para implantação do programa, serão fir
mados convênios e acordos de cooperação com insti
tuições públicas e privadas.

Art. 4° O Prodeem será coordenado pelo Minis
tério de Minas e Energia, por intermédio do Departa
mento Nacional de Desenvolvimento Energético.

Art. 5° Caberá ao Ministério de Minas e Energia:

I - coordenar e promover o desenvolvimento do
Prodeem;

11 - compatibilizar a atuação dos diversos ór
gãos governamentais e entidades que detêm respon
sabilidades sociais, econômicas e de oferta de ener
gia;

111 - articular as parcerias necessárias ao cum
primento do disposto no art. 1°.

Art. 6° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 27 de dezembro de 1994; 173° da Inde
pendência e 106° da República. - ITAMAR FRANCO,
Delcídio do Amaral Gomez.
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5f PL5 00027/1996 de 01/03/1996

Autor

Ementa

Observaçao

Indexaçào

Legisiaçao Citada

Localização atual

ÚltinlC1 Ação

Relatores

Tramitações

SENADOR - EDISON LOBÃO

CRIA O PROGRAMA DE INCENTIVOS A ENERGIAS RENOVAVEIS - PIER, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

(CRIA O PROGRAMA DE INCENTIVOS A ENERGIAS RENOVAVEIS - PIER, VISANDO PROMOVER O
DESENVOLVIMENTO DAS ENERGIAS TERMOSSOLAR, FOTOVOLTAICA E EOllCA).

CRIAÇÃO, PROGRAMA DE INCENTIVO, ENERGIA RENOVAVEl. FIXAÇÃO, NORMAS, PROGRAMA DE
INCENTIVOS A ENERGIAS RENOVAVEIS, PROMOÇÃO, DESENVOLVIMENTO, ENERGIA TERMICA,
ENERGIA SOLAR, ENERGIA, FOTOVOLTAICA, ENERGIA EOUCA. COMPETENCIA, CONSelHO DIRETOR,
APLICAÇÃO, RECURSOS, PROGRAMA DE INCENTIVO, ENERGIA RENOVAVEL, FIXAÇÃO, NUMERO,
MEMBRO, INDICAÇÃO, EXECUTIVO, AREA, OENCIA E TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE, ENERGIA
ELETRICA, INDUSTRIA E COMERCIO, INDUSTRIA, COMERCIO, ASSUNTO, HABITAÇÃO POPULAR.
ENTIDADE REPRESENTATIVA, PROTEÇÃO AMBIENTAL. PROMOÇÃO, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO,
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO, CONCESSIONARIA, EMPRESA PRIVADA, ENERGIA ELETRICA,
FABRICANTE, EQUIPAMENTOS. ENERGIA SOLAR, ENERGIA EOLICA, EMPRESA, CONSTRUÇÃO CIVIl.
fIXAÇÃO, PERCENTAGEM. DESTINAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, RECURSOS, PROGRAMA DE INCENTIVO,
ENERGIA RENOVAVEl.

DE.G.~1.019 1957
DEC.5.D479 19..6:1
DE,C-l3Qa01 !F~

DEC .83269 1979.
DECa6~.63 198J
DE.G 97260J988
DEC,9S_33.S 198.9
DEÇ~M191fm

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Sf PLS 00027/1996
Data: 13/08/2001
Local: SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situaçao: AGUARDANDO INTERPOSIÇAO DE RECURSO
Texto: Prazo para interposição de recurso: 14 a 20.08.2001.

CI José Eduardo Dutra

Irw~r1e.Lor.cl~naçªQr;I~ trilmjlaCO.esJDaJil ascendente)

Sf PLS 00027/1996

21/08/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 18h20min.

21/08/2001 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Procedida a revisão dos autógrafos de fls. 93 a 96. À Subsecretaria de
Expediente.

21/08/2001 5SEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
ASSCLSF para revisão dos autógrafos (fls. 93/96).

21/08/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão as 17: 15 hs.

21/08/2001 SSCLSf - SUBseC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Procedida a revisão do texto final de fls. 8Ba 91. À Subsecretaria de
Expediente.

21/0B/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSf para revisão do texto final aprovado pela C1.

21/0812001 SSEXP , SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 15:46 hs.

21/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
A Presidência comunica ao Plenário que se esgotou ontem o' prazo
previsto no art. 91, § )0, do Regimento Interno, sem que tenha sido
Interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, da matéria,
aprovada terminativamente pela Comissão de Serviços de Infra
Estrutura. À Câmara dos Deputados. À Subsecretaria de Expediente.

20/08/2001 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
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20/08/2001 SSClSF - SU6SEC. COORDENAÇÃO LEGISlATIVA DO
SENADO
Encamónhado ao Plenário para comunicação do términe do prazo de
apresentação de recurso.

13/08/2001 SSCLSF - SU6SEC. COORDENACÃO LEGISlATIVA DO
SENADO .
Sltuaçào: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para Interposição de recurso: 14 a 20.08.200l.

10/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - ;>lENARIO
Situaçào: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Leitura dos Pareceres na 738-CO Relator Ramez Tebet, favorável; 739
CAE Relator Ad Hoc SenaadorLuis Estevão, favorável com as Emenaas na
1,2 e 3-CAE e 740- CI, Relator Ad Hoc Senador Geraldo Cândido,
favorável com Emenda nO 4-0 (SUbstitutivo), todos de 2001. Elido o
Oficio na 77/2001, do PreSIdente da Comissão de Sel"\licos de Infra
Estrutura, comunicando a aprovação do substitutivo ap~esentado, em
reunião realizada em 26 de junho de 2001. Abertura do prazo de cinco
dias para interposição de recurso. por um décimo da composição da Casa.
para Que o projeto seja submetido ao Plenário. À SSCLSF.

Publicação em 11/08/2001 no DSF páginas: 16332 - 16346 ( Ver diário)

02/08/2001 SSCl.SF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISlATIVA DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Aguardando leitura de pa recer.

02/06/2001 CI - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Anexado nesta data o texto final oferecido pela Comissao de Serviços de
Infra-Estrutura ao projeto. À SSCLSF.

29/06/2001 SSCL5f - 5U65EC. COORDENAÇÃO LEGISlATIVA DO
SENADO
Devolvido 11 Cl.

26/06/2001 CI - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Não foram apresentadas emendas no decorrer da discussão suplementar.
O substitutiva e dado como definitivamente aprovado. À SSCl.Sf.

26/06/2001 CI - COMISSÃO DE SERViÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
A Comissão aprova emenda na Ol-C.1. substitutIVO, oferecida ao projeto.
A Comissão deiibera pela imediata apreciação da matéria em turno
suplemer'ltar.

26/06/2001 CI - COMISSÃO DE SERViÇOS DE INfRA-ESTRUTURA
É designado relator Ad Hoc o senhor Senador Geraldo Cândido.

22/06/2001 CI - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvida pelo relator, Senador José Eduardo Dutra, com relatório
devidamente assinado, est2lndo em condições de Ser incluído em pauta.

21/11/2000 C1 - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA·ESTRUTURA
Situação: MATÉRIA COM A RELATaRIA
Ao Senhor Senador José Eduardo Dutra, relator da matéria, para
reexame.

20/lJ/2000 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Anexei, às fls. 69, o Offeio SF na lS96/2000, de 20/11/2000, ao
Presidente do Senado à Senador Emília Fernandes, Presidente da
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, comunicando a apresentação de
requerimento pelo Senador Edison Lobão (Os. 66) e enCêlrecendo Que a
matéria seja submetida à apreciação dessa Comissão. À Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura.

20/11/2000 SSCl.SF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISlATIVA DO
SENADO
Anexei, às fls. 68, requerimento de autoria do Senador Edison Lobão, de
inclusão da matéria na Ordem do Dia, nos temros do art. 172, 1, do
Regimento Interno.

16/11/2000 C1 • COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INfRA-ESTRUTURA
A SSCLSF A PEDIDO.

02/03/2000 CI - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Situação: PRONTO PARA A PAlITA NA COMISSÃ.O
Devolvido pelo relator com minuta de relatório, estando em condições de
ser incluído em pauta.

25/06/1999 CI - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Situaçao: MATERIA COM A RElATORIA
Redlstribuido nesta data ao Senador José Eduardo Dutra, para relatar a
matéria.

20/05/1999 CI - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Situação: EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES
DESIGNADO RELATOR DA MATÉRiA SENADOR R06ERTO REQUIÃO.
ENVIADO NESTA DATA.

Outubro dt: 200 I
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ENVIADO NESTA DATA.

18/05/1999 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
Situação: EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES
A CI para exame da matéria em competência terminativa.

18/05/1999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
A COMISSÃO APROVA O PARECER DO RELATOR, FAVORÁVEL COM AS
EMENDAS 01 A 03-CAE. AO SACP.

18/05/1999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
É DESIGNADO RELATOR AO HOC O SENADOR LUIZ ESTEVÃO.

14/0411999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
DEVOLVIDO NESTA DATA, MINUTA DE RELATORIO DO SEN JOSE
ROBERTO ARRUDA, DEVIDAMENTE ASSINADA, CONCLUINDO PELA
APROVAÇÃO DO PROJETO, COM AS EMENDAS 1,2 E 3 DE RELATOR,
ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE
REUNIÃO DA COMISSÃO.

09{03/1999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
ENCAMINHADO AO RELATOR SEN JOSE ROBERTO ARRUDA PARA
ADEQUAÇÃO DO PRESENTE PROJETO AOS DITAMES DO ARTIGO 9 0 DA
LEI COMPLEMENTAR 95, DE 1998.

25/02/1999 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CAE PARA EXAME, DEVENDO, A SEGUIR, IR AO EXAME
DA CI, EM COMPETENCIA TERMINATIVA.

22/02/1999 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
ENCAMINHADO AO SACP, COM DESTINO A CAE. PARA EXAME, E
POSTERIOR ENVIO A CFC, PARA APRECIAÇÃO TERMINATIVA, TENDO EM
VISTA A INAPUCABILIDADE DOS ARTS. 332 E 333 DO RISF.

11/02/1999 CAI: - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
ENCAMINHADO A SSCLS.

04/12/1997 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
DEVOLVIDO PELO RELATOR, SEN JOSE ROBERTO ARRUDA, COM MINUTA
DE RELATORIO FAVORAVEL COM AS EMENDAS 01, 02 E 03 DE RELATOR.
(COPIA ANEXADA AO PROCESSADO).

11/04/1997 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN JOSE ROBERTO ARRUDA.

19/03/1997 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
ENCAMINHADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA COMISSÃO, PARA
REDISTRIBUIÇÃO.

03/03/1997 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
PARA REDISTRIBUIÇÃO, EM VIRTUDE DO RELATOR NÃO MAIS
PERTENCER A COMISSÃO.

12/12/1996 CAE • COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES DE
SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

05/11/1996 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
RELATOR SEN FRANOSCO ESCORCIO.

30/10/1996 CO - COMISSÃO CONsmUlÇÃO E JUSTIÇA
PARECER, SEN RAMEZ TEBET, FAVORAVEL A MATERIA SEM VOTO EM
SEPARADO DA COMISSÃO APOS SER CONCEDIDA VISTA COLETIVA.

23/10/1996 CO - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
PARECER DO RELATOR PELA APROVAÇÃO DA MATERIA. CONCEDIDA
VISTA COLETIVA A TODOS OS MEMBROS DA COMISSÃO PELO PRAZO
REGIMENTAL DE CINCO DIAS.

14/03/1996 CO - COMISSÃO CONsmUlçÃO E JUSTIÇA
DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES DE
SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

07/0311996 CO - COMISSÃO CONSmUIÇÃO E JUSTIÇA
RELATOR SEN RAMEZ TEBET.

01/03/1996 MESA - MESA DIRETORA
DESPACHO AS CO, CAE E CI, CABENDO A ULTIMA COMISSÃO O
CARATER DE DECISÃO TERMINATIVA. DSF 02 03 PAG 3339.

01/0311996 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA.
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Ofício nO 991 (SF)

Brasília, 21 de agosto de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Ess/Pls n° 9.6027

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 27, de 1996, constante dos autó
grafos em anexo, que "cria o Programa de Incentivos
a Energias Renováveis - píER, e dá outras providên
cias".

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson Pri-,
meiro Secretário.

PROJETO DE LEI N° 5.220, DE 2001
(Do Senado Federal)

PLS nO 673/99

Altera a recado do art. 43 da Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Códi
go de Defesa do Consumidor), instituin
do a Certidão Negativa de Débitos (CND),
a ser expedida por bancos de dados e
cadastros, estabelecendo prazo para cor
reção de registros inexatos e exclusão
de registro de inadimplência regulariza
da, e instituindo a gratuidade de acesso,
retificação e atualização de dados reque
ridos pelo consumidor.

(Às Comissões de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias; e de Constitu
ição e - Justiça e de Redação (art. 54) - Art.
24,11). Apense-se o Projeto de Lei n° 3.966, de
2000 a este).

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1° O § 3° do art. 43 da Lei n° 8.078. de 11 de

setembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 43 .

§ 3° O consumidor, sempre que en
contrar inexatidão nos seus dados e cadas
tros, poderá exigir sua imediata correção,
devendo o arquivista, no prazo de um dia
útil. comunicar a alteração aos eventuais
destinatários das informações incorretas.

...................................................." (NR)

Art. 2° O art. 43 da Lei n° 8.078 de 1990, passa
a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4° a 6°. renu
merando-se os atuais §§ 4° e 5° como 7° e 8°:

"Art. 43.

§ 4° Os bancos de dados e cadastros
excluirão de seus arquivos e registros de
inadimplência, no prazo de um dia útil após
a comprovação do pagamento da dfvida.

§ 5° Os bancos de dados e cadastros
expedirão, a pedido do consumidor, no pra
zo de um dia útil após a solicitação. Certi
dão Negativa de Débitos (CND).

§ 6° O direito de acesso. retificação e
atualização de dados. bem como de obten
ção de certidões a que se refere este arti
go, será exercido sem ônus para o consu
midor.

....................................................."(NR)

Art. 3° Esta lei entra em vigor após decorridos
noventa dias de sua publicação oficial.

Senado Federal, 24 de agosto de 2001. - Sena
dor Édison Lobão. Presidente do Senado Federal
Interino. '

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL 1988
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TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só turno de dis
cussão e votação, e enviado à sanção ou promulga
ção, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se
o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

lEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a Proteção do Consu·
midor e da outras providências.

TíTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPíTULO V
Das Práticas Comerciais

SEÇÃO VI
Dos Bancos de Dados e Cadastro

de Consumidores

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

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

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e da
dos pessoais e de consumo deverá ser comunicada
por escrito ao consumidor, quando não solicitada por
ele.

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexa
tidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua
imediata correção devendo o arquivista, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, comunicar a alteração aos eventua
is destinatários das informações incorretas.

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

§ 5° Consumada a prescrição relativa à co
brança de débitos do consumidor, não serão forne
cidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao
Crédito, quaisquer informações que possam impe
dir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos for
necedores.

Art. 44. Os órgãos públicos de defesa do consu
midor manterão cadastros atualizados de reclama
ções fundamentadas contra fornecedores de produ
tos e serviços, devendo divulgá-los pública e anual
mente. A divulgação indicará se a reclamação foi
atendida ou não pelo fornecedor.

§ 1° É facultado o acesso ás informações lá
constantes para orientação e consulta por qualquer
interessado.

§ 2° Aplicam-se a este artigo, no que couber, as
mesmas regras enunciadas no artigo anterior e as do
parágrafo único do art. 22 deste Código.
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5F PLS 00673/1999 de 13/12/1999

Autor

Ementa

Observaçâo

Indexação

Despacl10 Inicial

Localização atual

Última Ação

Relatores

Tramitações

SENADOR - Maria do Carmo Alves

Institui a Certidão de Débitos (CO) a ser expedida pelos serviços de proteção ao crédito, estabelece prazo
para exclusão de registro de Inadimplência regularizada e dá outras providências.

(CRIA A CERTIDÃO NEGATIVA DEpEBITOS, (CND), A_SER EXPEDIDA PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO
CREDITO). (DA DIREITO A EMISSAO DE UMA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO PARA CADA DIVIDA
REGULARIZADA) .

ALTERAÇÃO, DISPOSITIVOS, CODIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. CRIAÇÃO, CERTIDÃO
NEGATIVA DE DEBITO, (CND), DIREITOS, CONSUMIDOR, EXISTENCIA, INEXATIDÃO, DADOS,
CADASTRO, CORREÇÃO, FIXAÇÃO, PRAZO, COMUNICAÇÃO, ALTERAÇÃO, DESTINATARIO.
OBRIGATORIEDADE, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO, EXCLUSÃO, AUTOMAÇÃO, BANCO DE
DADOS, CADASTRO, REGULARIZAÇÃO, INADIMPLENCIA, FIXAÇÃO, PRAZO, COMPROVAÇÃO,
PAGAMENTO, DIVIDA. RESPONSABIUDADE, BANCO DE DADOS, CADASTRO, DIGNIDADE, INFORMAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO, INFORMAÇÃO, DIVIDA, EXPEDIÇÃO,
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO, (CND), REQUERIMENTO, INTERESSADO, fl)(AÇÃO, PR"'Z.O,
SOUCITAÇÃO, HIPOTESE, EXISTENCIA, REGISTRO, INADIMPLENCIA, CADASTRO, DIREITOS, EMISSÃO.

SF CC] Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

5F PLS 00673/1999
Data: 22/08/2001
Local: ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
Texto: A Presidência comunica ao PI~nário o término do prazo sem que tenha sido interposto recurso, no
sentido da apreciação da matéria pejo PlenáriO Tendo sido aprovado terminatívamente pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. À Càmara dos Deputados. À SSEXP.

CO Lúcio Alcântara

Invt\rter ordenaç~o de tramitacões iP'atB.ascendenle)

Sf PLS 00673/1999

23/08/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 15:30 hs.

23/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão dos autógrafos de fls. 22 e 23. À Subsecretaria de
Expediente.

23/08/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão dos autógrafos (fls. 22/23).

23/08/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 10:00 hs.

22/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação da matéria pelo Plenário Tendo
sido aprovado terminativamente pela Comissão de ConstituiÇão, Justiça e
Cidadania. À Câmara dos Deputados. À SSEXP.

21/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenário.

14/08/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para interposição de recurso: 15 a 21.08.2001.

13/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
Leitura do Parecer nO 741/2001-CCJ, Relator Lúcio Alcântara, favorável com
as Emendas nOs la 4-CO. É lido o Ofício nO 55/2001, do Presidente da CO,
comunicando aprovação da matéria, em reunião realizada no dia 20.6.2001.
Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo da composição da Casa, para que a matéria, seja apreciada pelo
'il~...à. Cr:M
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Publicação em 14/08/2001 no DSF páginas: 16434 - 16438 ( Ver diário)
publicação em 14/08/2001 no DSF páginas: 16438 ( Ver diário)

02/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Aguardando leitura de parecer.

01/08/2001 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
À SSCLSF.

01/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Retoma à CC).

05/07/2001 CC) - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Devolvido à Secretaria Geral da Mesa. À SSCLSF.

29/06/2001 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Devolvido à CC).

20/06/2001 CC) - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A Comissão aprova o Projeto com as Emendas de na l-CC) a nO 4-CCJ.
Assina o Parecer sem voto o Senador Paulo Hartungf em virtude de estar
completa a composição do Bloco de Oposição. Deixa de ser computado o
voto da Senadora Maria do Carmo Alves, autora do Projeto, consignando-se
sua presença para efeito de "quorum". Anexado texto final aprovado pela
Comissão. ASSCLSF.

17/10/2000 CC) - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido o relatório do Senador Lúcio Alcântara, com voto pela aprovação
da matéria, com as Emendas NO 1, 2, 3, 4, que apresenta. Matéria pronta
para a Pauta na Comissão.

25/05/2000 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATaRIA
Distribuído ao Senador Lúcio Alcântara para relatar.

14/12/1999 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Matéria aguardando distribuição.

13/12/1999 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão
terminativa, onde poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis,
após sua publicação e distribuição em avulsos. Ao PLEG com destino à CCJ,
para decisão terminativa.

Publicação em 14/12/1999 no DSF páginas: 34690 - 34691

13/12/1999 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Este processo contém 04 ( quatro) folhas numeradas e rubricadas. À
SSCOM.
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Sf PLS 0067::1/1999 de 13/1211999

Autor SENADOR - Maria do Carmo Alves

Ementa Institui a Certidão de Débitos (CD) a ser expedida pelos serviços de proteção ao crédito, estabelece. prazo
para exclusão de registro de inadimplência regularizada e dá outras providências.

Observaçào (CRIA A CERTIDÃO NEGATIVA DE pEBITOS, (CND), A~SER EXPEDIDA PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO
CREDITO). (DA DIREITO A EMISSAO DE UMA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO PARA CADA DIVIDA
REGULARIZADA).

Indcx~çào ALTERAÇÃO, DISPOSITIVOS, CODIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. CRIAÇÃO, CERTIDÃO
NEGATIVA DE DEBITO, (CNO), DIREITOS, CONSUMIDOR, EXISTENCIA, INEXATIDÃO, DADOS,
CADASTRO, CORREÇÃO, FIXAÇÃO, PRAZO, COMUNICAÇÃO, ALTERAÇÃO, DE5TINATARIO.
OBRIGATORIEDADE, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO, EXCLUSÃO, AUTOMAÇÃO, BANCO DE
DADOS, CADASTRO, REGULARIZAÇÃO, INADIMPLENCIA, FIXAÇÃO, PRAZO, COMPROVAÇÃO,
PAGAMENTO, DIVIDA. RESPONSABILIDADE, BANCO DE DADOS, CADASTRO, DIGNIDADE, INFORMAÇÃO.
OBRIGA"TORIEDADE, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO, INFORMAÇÃO, DIVIDA, EXPEDIÇÃO,
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO, (CNO), REQUERIMENTO, INTERESSADO. FIXAÇÃO. PRAZO,
SOUCITAÇÃO, HIPOTESE, EXISTENCIA, REGISTRO, INADIMPLENCIA, CADASTRO, DIREITOS, EMISSÃO.

Despacho [nicial 5F CO Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Locallzaçào atual SSEXP - SUBSECRETARIA OE EXPEDIENTE

Ultima Açào

Relatores

rramitações

Sf PLS 00673/1999
Data: 22/08/2001
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA, PLENÁRIO
Sítuação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
Texto: A Presidência comunica ao Plenário o ténnino do prazo sem que tenha sido Interposto recurso, no
sentido da apreciação da matéria pelo Plenário Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de
Constituição, JÍJstiça e Cidadania. ACâmara dos Deputados. À SSEXP.

CCJ llkio Alcântara

,nl1ectecordenação de tramit:ações (Data lI!!cendenteJ

Sf PLS 00673/1999

23/0812001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 15: 30 hs.

23/08/2001 SSClSF - SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão dos autógrafos de fls. 22 e 23. À Subsecretaria de
Expediente.

23/08/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão dos autógrafos (fls, 22/23).

23/08/2001 SSEXP • SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 10:00 hs.

22/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presldl?ncia comunica ao Plenário o término do prazo sem que tenha SIOO
interposto recurso, no sentido da apreciação da matéria pelo Plenário Tendo
sido aprovado termlnativamente pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. À Camara dos Deputados. À SSEXP.

21/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenário.

14/08/2001 SGM • SECRETIl.RIA GERAL. DA MESA
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para interposição de recurso: 15 a 21.08.2001.

13/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer nO 741/2001-CO, Relator Lúcio Alcântara, favorável com
as Emendas nOs la 4-CCJ. É lido o Ofício nO 55/2001, do Presidente da CO,
comunicando aprovação da matéria, em reunião realizada no dia 20.6.2001.
Abertura do prazo ele cinco dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo da composição da Casa, para que a matéria, seja apreciada pelo
Plenário. ASGM.
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Publicação em 14/08/2001 no DSF páginas: 16434 - 16438 ( Ver diário)
Publicação em 14/08/2001 no D5F páginas: 16438 ( Ver diário)

02/08/2001 SSCLSf - SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Aguardando leitura de parecer.

01/08/2001 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
À SSCLSF.

01/08/2001 SSCLSf - SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Retoma à CCJ,

05/07/2001 CC] - Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania
Devolvido à Secretaria Geral da Mesa. À SSCLSF.

29/06/2001 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Devolvido à CCJ.

20/06/2001 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A Comissão aprova o Projeto com as Emendas de nO 1-CCJ a nO 4-CCJ.
Assina o Parecer sem voto o Senador Paulo Hartung, em virtude de estar
completa a composição do Bloco de Oposição. Deixa de ser computado o
voto da Senadora Maria do Carmo Alves, autora do Projeto, consignando-se
sua presença para efeito de "quoruml

', Anexado texto final aprovado pela
Comissão. À SSCLSF.

17/10/2000 CC] - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido o relatório do Senador Lúcio Alcântara, com voto pela aprovação
da matéria, com as Emendas NO 1, 2, 3, 4, que apresenta. Matéria pronta
para a Pauta na Comissão, .

25/05/2000 CO - Comissão de Constituiçâo, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Distribuído ao Senador Lúcio Alcântara para relatar.

14/12/1999 CC) - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Matéria aguardando distribuição.

13/12/1999 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão
terminativa, onde poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis,
após sua publicação e distribuição em avulsos. Ao PLEG com destino à CC),
para decisão terminativa.

Publicação em 14/12/1999 no D5F páginas: 34690 - 34691

13/12/1999 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Este processo contém 04 ( quatro) folhas numeradas e rubricadas. À
SSCOM.
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Ofício n° 1.022(SF)

Brasília, 24 de agosto de 2001

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

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 673, de 1999, constante dos au
tógrafos em anexo, que "altera a redação e art. 43 da
Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de
Defesa do Consumidor), instituindo a Certidão Nega
tiva de Débitos (CND), a ser expedida por bancos de
dados e cadastros, estabelecendo prazo para corre
ção de registros inexatos e exclusão de registro de
inadimplência regularizada, e instituindo a gratuidade
de acesso, retificação e atualização de dados requeri
dos pelo consumidor".

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

PROJETO DE LEI N° 5.262, DE 2001
(Da SI'" Almerinda de Carvalho)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
estabelecer valores de produtos anuncia
dos nos veículos de comunicação e dá
outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 578,
de 1995)

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1° Torna-se obrigatório constar o valor do

produto e ou serviço nos anúncios veiculados nos
Classificados de Jornais, Revistas, Rádio, Televisão e
outros meios de comunicação.

Art. 2° Esta lei entre em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

O Código de Defesa do Consumidor tem como
fundamento básico estabelece o equilíbrio e critério
na relação do consumo.

Os anúncios publicados nos mais diversos mei
os de comunicação sem que deles conste o seu valor,
estabelece entre eles um desequilíbrio, porquanto, na
maioria das vezes o anúncio se reveste de caráter es-

peculativo e, submete o consumidor a proceder liga
ções telefônicas única e exclusivamente para saber o
preço. Se ao contrário deles todos, constasse o valor
de venda, além de dar clareza à relação de consumo,
submeteria o consumidor a economia de ligações
desnecessárias.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2001. - De
putada Almerinda de Carvalho.

PROJETO DE LEI N° 5.269, DE 2001
(Do Senado Federal)

PLS n° 144/99

Dispõe sobre a veiculação de pro
gramação educativa para crianças, por
meio dos canais de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), e estabelece san
ções pelo seu descumprimento.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática; e de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54) - Art. 24, 11. Apen
sem-se a este o Projeto de Lei n° 2.134,
1996 e seus apensados).

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1° As emissoras de radiodifusão de sons e

imagens (televisão) dedicarão pelo menos cinco ho
ras semanais à transmissão de programação especi
ficamente concebida para a educação moral, cultural
e intelectual das crianças.

§ 1° Define-se como "programação especifica
mente concebida" qualquer programação televisiva
que atenda, em todos os aspectos, às necessidades
educacionais e informativas da criança e do adoles
cente, de idade igualou inferior a dezesseis anos, in
cluindo as necessidades intelectuais/cognitivas ou
sociais/emocionais, sempre em harmonia com o que
preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e
sua regulamentação.

§ 2° A programação a que se refere o § 1° deve
rá preencher os seguintes requisitos mínimos:

1- ter a educação da criança como objetivo prin
cipal;

II - ter o objetivo educacional do programa e a
audiência infantil como alvos explicitados no Relatório
de Programação Infantil a que se refere o inciso 111 do
art. 2° desta lei;

111 - ser levada ao ar entre as 7 (sete) e às 22
(vinte e duas) horas;

IV - ser regularmente incluída na programação;
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v- ter uma duração não inferior a 15 quinze) mi
nutos;

VI - ser identificada como programação infantil
educativa, no momento em que vai ao ar.

Art. 2° As emissoras são obrigadas a identificar
e divulgar sua programação destinada ao público in
fantil, facilitando a informação de pais, mestres e inte
ressados em geral, de três formas:

I - mediante identificação da programação-nú
cleo, no momento em que esses programas vão ao
ar;

11 - mediante identificação de tais programas
para os editores de guias de programação;

111 - mediante publicação e divulgação de Rela
tório de Programação Infantil.

§ 1° A identificação da programação-núcleo se
fará por meio de ícone posto no ar ao início do progra
ma e no período que antecede os comerciais.

§ 2° O Relatório de Programação Infantil, a ser
divulgado pelas emissoras, conterá informações, atu
alizadas trimestralmente, sobre a programação infan
til que colocam no ar inclusive a data, hora, duração e
descrição dos programas.

§ 3° As emissoras manterão tais relatórios nos
arquivos da estação, destacado do restante da pro
gramação e acessíveis à inspeção por parte do públi
co.

§ 4° As emissoras divulgarão, mediante anúncio
periódico, no ar e em outros meios de propaganda, a
existência, disponibilidade e modo de acesso aos re
latórios mencionados nesta lei.

§ 5° As emissoras designarão um responsável
pela programação infantil, cujo nome deverá ser de
acesso público, bem como os meios de contestá-lo.

§ 6° O cumprimento desta lei não exime a emis
sora do contido no art. 76 da lei n° 8.069, de 13 de ju
lho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente.

§ 7° Especial atenção se dará às crianças de
idade inferior a oito anos na elaboração e veiculação
da programação de que trata esta lei.

Art. 3° As cenas reais de violência que envolvam
menores de idade, como vítimas ou como infratores,
só poderão ser veiculadas na programação das emis
soras de televisão no horário compreendido entre as
22 (vinte e duas) horas e 5 (cinco) horas.
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Art. 4° O cumprimento desta lei será aferido no
processo de renovação das concessões de canais de
radiodifusão, e quando o Congresso Nacional apreciar
os atos do Poder Executivo, na forma do § 1° do art. 223
da Constituição Federal.

Parágrafo único. As emissoras apresentarão,
como documento indispensável à renovação da con
cessão ou permissão, Relatório de Televisão Educati
va para Crianças, contendo consolidação dos relatóri
os de programação infantil a que se refere o inciso 111
do art. 2°, em formato padronizado pelo Ministério das
Comunicações.

Art. 5° O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de noventa dias, e as emissoras lhe darão
cumprimento no prazo de um ano, a contar da data de
sua publicação.

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

Senado Federal, 29 de agosto de 2001. - Sena
dor Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

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

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.
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TITULO VIII
Da Ordem Social
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§ 2° A educação escolar deverá vincular-se ao
mundo do trabalho e à prática social.

CAPíTULO V
Da Comunicação Social

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis
temas privado, público e estatal.

§1° O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2° e 4° a contar do recebimento da
mensagem.

§ 2° A não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3° O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4° O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo depende de decisão ju
dicial.

§ 5° O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.

lEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

TíTULO I
Da Educação

Art. 1°A educação abrange os processos for
mativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e or
ganizações da sociedade civil e nas manifestações
culturais.

§ 1° Esta lei disciplina a educação escolar, que
se desenvolve, predominantemente. por meio do en
sino, em instituições próprias.

-~-~" .- ,,"........

TíTULO 11
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional

Art. 2° A educação, dever da famflia e do Esta
do, inspirada nos principios de liberdade e nos ideais
de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o tra
balho.

lEI N° 8.069, DE 13 JULHO DE 1990.

Dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente, e da outras Providên
cias.

LIVRO I
Parte Geral

TíTULO 111
Da Prevenção

CAPíTULO II
da Prevenção Especial

SEÇÃO I
Da Informação, Cultura, Lazer, Esportes,

Diversões e Espetáculos

Art. 76. As emissoras de rádio e televisão so
mente exibirão, no horário recomendado para o públi
co infanto-juvenil, programas com finalidades educa
tivas, artísticas, culturais e informativas.

Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apre
sentado ou anunciado sem aviso de sua classifica
ção, antes de sua transmissão, apresentação ou exi
bição.
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Sf PLS 00144/1999 de 18/03/1999

Autor

Ementa

Obscrvaçao

ll1dexaçao

Leglslaçào Citada

Despacr,o IniCiai

Loca lização atua'

Ultima Açao

Relatores

TramitaçÕes

SENADOR - PEDRO SIMON

DISPÕE SOBRE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO EDUCATlVA PARA CRIANÇAS, POR MElO DE
CANAlS DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TELEVISÃO). E ESTABELECE SANÇÕES PELO SEU
DESCUMPRIMEMTO.

(projeto reapresentado) (obriga as emissoras de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
transmitirem pelo menos durante cinco horas por semana, programção dedicada a educação moral,
cultural e intelectual das crianças) ...

FIXAÇÃO, NORMAS. PRAZO, TRANSMlSSÃO, PROGRAMAÇÃO. EDUCAÇÃO, DEDlCAÇÃO. CRlANÇA,
REDIODIFUSÃO, SERVIÇO DE SOM. IMAGEM VISUAL. TELEVISÃO, MORAL, CULTURA, INTELECTUAL.
FIXAÇÃO. REQUISITOS, DEFINIÇÃO, OBRIGATORIEDADE, IDENTIFICAÇÃO, DIVULGAÇÃO,
PROGRAMAÇÃO, TELEVISÃO. ATENDIMENTO, EDUCAÇÃO. INFORMAÇÃO, CRlANÇA, ADOLESCENTE.
UMITAÇÃO, IDADE.

LEI 8069 1990

SF CE COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Sf PLS 00 ]44/1999
Data: 24/08/2001
Local: ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
Texto: A PreSidência comunica ao Plenário o término do prazo sem que tenha sido Interposto recurso,
no sentido da apreciação da matéria pela Plenário. Tendo sido aprovado terminativamente pela
Comissão de Educação. À Câmara dos Deputados. À SSEXP.

CE Artur da Tavola

CESRTV Artur da Tavota

Inverter ordenação de tramltaçOes (Oata ascendente)

5f PLS 00144/1999

28/08/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 14h30min.

28/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Procedida a revisão dos autógrafos de fls. 40 e 41. À Subsecretaria de
Expediente.

28/08/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
recebido neste orgão, em 27-08-2001 às 18:30 hs.

27/08/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Procedida a revisão do texto final de fls. 37 a 39. Á Subsecretaria de
Expediente.

24/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo sem que tenha
sido interposto recurso, no sentido da apreciação da matéria pelo
Plenário. Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissào de
Educação. À Câmara dos Deputados. À SSEXP.

Publicação em 25/08/2001 no DSF páginas: 18364 ( Ver diário)

24/08/2001 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término de prazo para
apresentação de recurso.

16/0812001 SGM • SECRETARIA GERAL DA MESA
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para interposição de recurso: 17 a 23.08.2001.

15/D8/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura 00 Parecer nO 747/2001-CE, Relator Senador Nilo Teixeira
Campos, favorável com as Emendas nOs 1 e Z-CE. É lido o Ofício nO
22/2001. do Presidente da CE, comunicando aprovado da matéria, em
reunião realizada em no dia 7.8.2001. Abertura do prazo de cinco dias
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reunl:lo realizada em no dra 7.8.2001, Abertura do prazo dE cinco dias
úteis para interpoSição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que a matéria, seja apreciada pelo Plenário. À SGM.

Publicaçiio em 1&/OB/2001 no D5F páginas: 16781 - 16789 ( Ver diârio "
Publicação em 16/0B/2001 no DSF páginas: 16793 ( Ver dlârio I '

09/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISUlnVA 00
SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Anexei, às fls. 34, legislação cItada no parecer da Comissão de Educação
(CE). Matéria encaminhada ao Plenário para leItura do Parecer da Cf.

09/08/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
À SSCLSf para as devidas providências.

07/08/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A Comissão. reunida no dia de hoje, aprova o presente projeto por quinze
(lS) votos favoráveis, incorporando ao texto final a emenda de relator n. o
01 - CE (aprovada por quatorze votos favoráveis) e a emenda 1'1,0 02 
CE- anexada a folha 15 - de autoria do Senador Juvênclo da Fonseca
( aprovada por doze votos favoráveis) com votos contrários do Senador
Romero Jucá e do relator da matéria, Senador Nilo Teixeira Campos.
Anexado à fi., 28, requerimento de preferência, de autoria do Senador
Juvênclo da Fonseca, para votação da emenda n ,002. de sua autoria,
aprovado pela Comissão. À folha 1'1.0 33, anexado ofício do Sr. Presidente
da Comissão, Senador Ricardo Santos, ende.reçado ao Sr. Presidente em
exercício do Senado Federal, Senador Édison lobão, comunicando a
aprovaçllo do projeto em tela.

21/06/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo relator, Senador Nilo Teixeira Campos, com relatório
concluindo pela aprovação do projeto, na forma das emendas oferecidas 
Incorporando a emenda apresentada pelo Senador Roberto Freire e
acatando, em parte, a emenda oferecida pelo Senador Juvêncio da
Fonseca. A matéria está em condições de ser reincluída em pauta.
Anexado, às fls. lB a 20, o primeiro parecer oferecido pelo relator.

12/06/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: MATÉRIA COM A REUlTORIA
O senhor Senador Juvêncio da Fonseca apresenta emenda n0 02
(anexada às folhas 15 a 17) resultante do pedido de vista na reunião do
dia 05/0ó. A presente emenda é encaminhada ao relator Senador Nilo
Teixeira campos para proferir parecer sobre a mesma.

05/06/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Eocamintlado cópia, na íntegra, do projeto e da emenda oferecida pelo
Senador Roberto Freire, ao Senhor Senador Juvêncio da Fonseca.
Igualmente, é encaminhado cópia da emenda ao relator, Senador Nilo
Teixeira Campo,,; para análise da mesma.

05/06/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Anexado às folhas 13 e 14, emenda de autoria do Senador Roberto Freire,
oferecida ao prOJeto.

05/06/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO
A Comissão, reunida no dia de hoje, concede vista ao Senador Juvêncio
da fonseca , pelo prazo rE!9imental de CinCO dias.

31/05/2001 CE • COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAlITA NA COMISSÃO
Devolvido pelo relator, Senador Nilo Teixeira Campos, com relatório
concluindO pela aprovação do projeto, estando em condições de ser
incluído em pauta.

27/04/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
SItuação: MATÉRIA COM A RELATaRIA
Distribuído ao Senador Nilo Teixeira Campos, para relatar.

24/04/2001 CE . COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situaçào: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
A Comissão de Educação. reunida no dia de hoje. aprova o requerimento,
de autoria do Senador Gerson Camata (anexado à folha 12),
encaminhando c presente projeto a esta Comissào em Virtude da
Subcomissão de Rádio e T.V, não ter se pronunciada em tempo hábil 
segundo o que determina o art. 119 do R./.S.F.. Anexado às folhas 10 e
11 o relatório oferecido pelo entllo relator na Subcomissão de Rádio e
T.V., Senador Artur da Távola. Aguardando redistribuição

20/06/2000 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo relator, Senador Artur da TáVOla, com rel3tório
devidamente assinado, pela aprovação, estando em condições de ser
Incluído em pauta.

05/04/2000 Cf· COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

Outubro de 200 I
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05/04/2000 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Distribuído pelo Presidente da Subcomissão de Rádio e TV, Senador Pedro
5imon, para o Senador Artur da Távola relatar.

10/08/1999 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
A Comissão, reunida no dia de hoje, aprova o requerimento de autoria do
Senador Pedro 5imon, encaminhando a matéria para a apreciação da
Subcomissão de Rádio e Televisão.

18/05/1999 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo relator, Senador Artur da Távola, com minuta de parecer
devidamente assinada, estando em condições de ser incluído em pauta

07/04/1999 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: MATÉRIA COM A RELATaRIA
RELATOR SEN ARTUR DA TAVOLA.

26/03/1999 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.

18/03/1999 Cf - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 18 DE MARÇO DE 1999.

18/03/1999 SSCOM - SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENCAMINHADO A CE.

18/03/1999 MESA - MESA DIRETORA
1000 DESPACHO A CE (DECISÃO TERMINATIVA) ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, APOS PUBLICADO E
DISTRIBUIDO EM AVULSOS. DSF 19 03 PAG 5835 A 5838.

18/03/1999 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
1000 LEITURA.

18/03/1999 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
ESTE PROCESSO CONTEM 06 (SEIS) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.
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Ofício n° 1.034(SF)

Brasília, 29 de agosto de 2001

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

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de lei do Senado n° 144, de 1999, constante dos au
tógrafos em anexo, que "dispõe sobre a veiculação de
programação educativa para crianças, por meio dos
canais de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
e estabelece sanções pelo seu descumprimento".

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

PROJETO DE LEI N° 5.270, DE 2001
(Do Senado Federal)

PlS n° 57/01

Altera o art. 36 do Decreto-Lei n°
221, de 28 de fevereiro de 1967, que dis
põe sobre a proteção e estímulos à pes
ca e dá outras providências.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Agri
cultura e Política Rural; e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - Art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta,

Art. 1° O art. 36 do Decreto-lei n° 221, de 28 de
fevereiro de 1967, passa a vigorar acrescido do seguinte
§ 2°, numerando-se o atual parágrafo único como § 1°:

"Art. 36 .

§ 2° É responsabilidade dos proprietá
rios ou concessionários de represas, de
acordo com determinações do órgão com
petente, a produção e distribuição de alevi
nos em suas áreas de atuação." (NR)

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

Senado Federal, 29 de agosto de 2001. - Sena
dor Édison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASil 1988

Outubro de 200 I

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

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

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

DECRETO-lEI W 221, DE 28
DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre a Proteção e Estímu
los à Pesca e dá outras Providências.

CAPíTULO IV
Das Permissões, Proibições e Concessões

TíTULO I
Das Normas Gerais

Art. 36. O proprietário ou concessionário de repre
sas em cursos d'água, além de outras disposições lega
is, é obrigado a tomar medidas de proteção à fauna.

Parágrafo único. Serão determinadas pelo ór
gão competente medida de proteção à fauna em qua
isquer obras que importem na alteração do regime
dos cursos d'água, mesmo quando ordenadas pelo
Poder Público.

Art. 37. Os efluentes das redes de esgotos e os
resíduos líquidos ou sólidos das indústrias somente
poderão ser lançados às águas, quando não as toma
rem poluidas.

§ 1° Considera-se poluição qualquer alteração
das propriedades físicas, químicas ou biológicas das
águas, que possa constituir prejuízo, direta ou indire
tamente, à fauna e à flora aquática

§ 2° Cabe aos governos estaduais a verificação
da poluição e a tomada de providências para coibí-Ia.

§ 3° O Governo Federal supervisionara o cum
primento do disposto no parágrafo anterior.
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SF PLS 00057/2001 de 05/04/2001

Autor

Ementa

Indexaçao

Despacho [nicial

Localizaçao atual

Última Ação

Relatores

T~amitações

SENADOR - Álvaro Dias

Altera o artigo 36 do Decreto-Lei nO 221, de 28 de fevereiro de 1967, que "dispõe sobre a proteçlilo e
estímulos à pesca e dá outras providências".

ALTERAÇÃO, NORMAS, LEGISLAÇÃO, PROTEÇÃO, ESTÍMULO, PESCA, INCLUSÃO, DISPOSITIVOS,
FIXAÇÃO, RESPONSABILIDADE, PROPRIETÁRIO, CONCESSIONÁRIA, REPRESA, ÁREA, ATUAÇÃO,
PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUiÇÃO, ALEVINO, ACORDO, DETERMINAÇÃO,
COMPETENCIA, (SUDEPE).

SF CAS COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

SF PLS 00057/2001
Data: 24/08/2001
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃ.O TERMINATIVA)
Texto: A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo sem que tenha sido interposto recurso,
no sentido da apreciação da matéria pelo Plenário. Tendo sido aprovado terminativamente pela
Comissão de Assuntos Sociais. À Câmara dos Deputados. À SSEXP.

CAS Marina Silva

IOIl_arte!. ordenação de IramitaçO~s (Data ascendente)

SF PLS 00057/2001

28/08/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 14h30min.

28/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00
SENADO
ProcedIda a revisão dos autógrafos de fls. 16. À Subsecretaria de
Expediente.

28/08/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
recebido neste orgão, em 27-08-2001 às 18:30 hs.

27/08/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Procedida a revisão do texto final de fls. 15. À Subsecretaria de
Expediente.

24/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica ao Plenário o término do pra2.o sem que tenha
sido interposto recurso, no sentido da apreciação da matéria pelo
Plenário. Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de
Assuntos Sociais. À Câmara dos Deputados. Á SSEXP.

Publicação em 25/08/2001 no DSF páginas: 18354 ( Ver diário)

24/08/2001 SSCLSF - SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término de prazo para
apresentação de recurso.

16/08/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para interposição de recurso; 17 a 23.08.2001.

15/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Leitura do Parecer nO 749/2001-CAS, Relatora Senadora Marina Silva,
favorável. É lido o Oficio na 49/2001, do Presidente da CAS, comunicando
aprovado da matéria, em reunião realizada em no dia 8.8.2001. Abertura
do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo
da composição da Casa, para Que a matéria, seja apreciada pelo Plenário.
ASGM.

Publicação em 16/08/2001 no DSF páginas: 16790 - 16792 ( Ver diário)
Publicação em 16/08/2001 no D5F páginas; 16793 ( Ver diário)

09/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situaçao: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
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Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES}
Aguardando leitura de parecer. Anexada legislação citara n~ parecer da
CAS, de fls. nO 12.

08/08/2001 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
ÀSSCLSF, para as devidas providências.

08/08/2001 CAS • COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
AComissão reunida na data de hoje, aprova em decisão terminativa o
Projeto,(fts 6 a 10). Anexei "s, 11, oficio nO 49/01 . PRES.CAS,
comunicando aaprovação do projeto.

31/05/2001 CAS . COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: PRONTO PARA APAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pela Relatora Senadora Marina Silva, com minuta de parecer
:oncluindo pela aprovaçãodo Projeto.

20/04/2001 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: MATERIA COM ARELATORIA
ASenhora Senadora Marina Silva, para relatar a presente matéria.

19/04/2001 CAS . COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Esgotado o prazo regimental em 17.04,01, não foram oferecIdas
emendas.

10/0412001 CAS . COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
3ituação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
~razo para recebimento de Emendas: 09,04 a17,04.01.

35/04/2001 ATA'PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
~eitura. ÀComissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa onde
Joderá receber emendas por um penodo de cinco dias úteis, após sua
Jublicação edistribuição em avulsos. Ao PLEG com destino à Comissão di
Assuntos SociaiS.

Jublicação em 06/04/2001 no DSF páginas: 5443 ( Ver diário)

Q5/04/2001 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
éste processo contém 5(cinco) folhas numeradas e rubricadas. ÀSSCOM

Ofício n° 1.035(SF)

Brasília, 29 de agosto de 2001

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

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de lei do Senado n° 57, de 2001 , constante dos autó
grafos em anexo, que altera o art. 36 do Decreto-lei
n° 221, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre
a proteção e estímulos à pesca e dá outras providên
cias".

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

PROJETO DE LEI N° 5.300, DE 2001
(Do Senado Federal)

PlS n° 94/01

Institui o Dia Nacional do Cientista
Social e dá outras providências.

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

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1° É instituído o Dia Nacional do Cientista

Social a ser comemorado anualmente no dia 22 de ju
lho, em todo o País.

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

Senado Federal, 5 de setembro de 2001. - Se
nador Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussâo
e votação, e enviado à sançâo ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.
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Sf PLS 00094/2001 de 23/05/2001

Autor

Ementa

Indexação

Despacllo rniciai

Localizaçào atual

Última Ação

Tramltaçéies

SENADOR - Álvaro Dias

Institui o Dia Nacional do Cientista Social e dá outras providências.

CRIAÇÃO, DIA NACIONAL, HOMENAGEM, PROFISSÃO, CIENTISTA SOCIAL, FIXAÇÃO, DATA, DIA, MES.

SF CE COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

SF PLS 00094/2001
Data: 29/08/2001
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
Texto: A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo, ontem, sem Que tenha sido interposto
recurso, no sentido da apreciação da matéria pelo Plenário. Tendo sido aprovado terminatJvamente pela
Comissão de Educação. À Câmara dos Deputados. À SSEXP.

Sf PLS 00094/2001

03/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 14: 15 hs. Encaminhados expedientes à SGM para
colher assinaturas.

3110812.001 SSCLSF - SUBSec. COORDENAÇÃO LEG[SLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão dos autógrafos de fls. 15. À Subsecretaria de
Expediente,' .,

30/08/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão dos autógrafos (ns. lS ),

29/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão do texto final (fls. 13), À SSEXP.

29/08/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão do texto final.

29/08/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 17: 10 hs.

29/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo, ontem, sem que
tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação da matéria pelo
Plenário. Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de
Educação. À Câmara dos Deputados. À SSEXP.

Publicação em 30/0812001 no D5F páginas: 18823 ( Ver diário)

28/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenária para comunicação do término do prazo de
apresentação de recurso.

21/08/2001 SSCLSF - 5UBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para interposição de recurso: 22 a 28.08.2001.

20/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer nO 792/2001-CE. Relatora Senadora, Marlna Silva,
favorável. É lido o Ofício nO 27/2001, do Presidente da CE, comunicando
aprovação da matéria, em reunião realizada em no dia 14.8.2001. Abertura
do prazo de cinco dias úteis para interposição de recursO, por um décimo da
composição da Casa, para Que a matéria, seja apreciada pelo Plenário. À
SSCLSF.
Publicação em 21/08/2001 no DSF páginas: 17436 - 17438 ( Ver diário)
Publicação em 21/08/2001 no DSF páginas: 17441 ( Ver diário)

16/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Matéria aguardando leitura do parecer da Comissão de Educação (CE),
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15/0812001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
ÀSSCLSf, para as devidas providências.

14/08/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
AComissão, reunida no dia de hoje, aprova o presente projeto, de autoria
do Senador Álvaro Dias, relatado pela Senadora Marina Silva, por dezoito
(18) votos favoráveis. Anexado á fi. 11, oficio do Presidente da Comissão,
Senador Ricardo Santos, endereçado ao Senhor Presidente em exercício do
Senado Federal, Ser.ador Édison Lobão, comunicando aaprovação do
projeto supra citado.

09/08/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA APAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pela relatora, Senadora Marina Silva! com relatório concluindo
pela aprovação do proJetol estando em condições de ser incluído em pauta.

30/05/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: MATÉRIA COM ARELATaRIA
Distribuído àSenadora Marina da Silva, para relatar.

30/05/2001 CE • COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Não foram oferecidas emendas no prazo regimentaL Aguardando
distribuição.

24/05/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Recebido nesta Comissão em 24/05/2000. Aguardando recebimento de

.emendas.

23/05/2001 ATA-PlEN • SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
leitura. ÀComissão de Educação, em decisão terminativa, onde poderá
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, após sua publicação e
distribuição em avulsos. Ao Pleg, com destino à Comissào de Educaçào.

Publicação em 24/05/2001 no D5F páginas: 10215 ( Ver diário)

23/05/2001 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Este processo contém 02 (duas) folhas numeradas e rubricadas. À5SCOM.

Outubro de 2001

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa

Dúvidas! reclamações eInformações: SSINF -Subsecretaria de I.nformaç~s
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Ofício n° 1.084 (SF)

Brasília, 5 de dezembro de 2001

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

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

submetido à revisão, da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de lei do Senado n° 94, de 2001 , constante dos autó
grafos em anexo, que "institui o Dia Nacional do Cien
tista Social e dá outras providências".

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson, Pri
meiro Secretário.

PROJETO DE LEI N° 5.302, DE 2001
(Do Senado Federal)

PlS n° 105/01

Altera o parágrafo único do art. 6°
da Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, que institui o Serviço de Radiodifu
são Comunitária, para aumentar o prazo
de outorga.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54) 
Art. 24,11)

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1° O parágrafo único do art. 6° da lei n°

9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art.6° .
Parágrafo único. A outorga terá valida

de de dez anos, permitida a renovação por
igual período, se cumpridas as evidências
desta lei e demais disposições legais vigen
tes," (NR)

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

Senado Federal, 5 de setembro de 2001. - Se
nador Édison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por urna Casa
será revisto pela outra, em um so turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

lEI N° 9.612, DE 19 FEVEREIRO DE 1998

Institui o serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras Providências.

Art. 6° Compete ao Poder Concedente outor
gar à entidade interessada autorização para explo
ração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, ob
servados os procedimentos estabelecidos nesta lei
e normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de três
anos, permitida a renovação por igual perfodo, se
cumpridas as exigências desta lei e demais disposi
ções legais vigentes.
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Sf PLS 00105/2001 de 07/06/2001

Autor

Ementa

Indexaçao

Despacho Inicial

Localização atual

Última Ação

Relatores

Tramiraçoes

SENADOR - Gilvam Borges

Altera o parágrafo único do artigo 6°, da Lei nO 9612, de 19 de fevereiro de 1998, que "institui o Serviço
de Radiodifusão Comunitária".

ALTERAÇÃO, DISPOSITIVOS, _LEI FEDERAL, SERV:IÇO, RADIODIFUSÃO, AÇÃO COMUNITÁRIA, FIXAÇÃO,
VALIDADE, ATO, AUTORIZAÇAO, OUTORGA, PERIODO, PRAZO DETERMINADO, FACULTATIVIDADE,
RENOVAÇÃO, IGUALDADE, PERíODO ADICIONAL, NÚMERO, ANO.

SF CE COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Sf PLS 00105/2001
Data: 29/08/2001
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
Texto: A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo, ontem, sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido da apreciação da matéria pelo Plenário. Tendo sido aprovado terminativamente pela
Comissão de Educação. ACâmara dos Deputados. À SSEXP.

CE Gerson Camata

Inv~rterordena.caQ.de.1ramjtaçõe~(Qªtaascen~enle)

5f PLS 00105/2001

03/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEOlENTE
Recebldo'neste órgão às 14: 15 hs. Encaminhados expedientes à SGM para
colher assinaturas.

03/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão dos autógrafos. À Subsecretaria de Expediente.

30/08/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão dos autógrafos (f1s.15 ).

29/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão do texto final (fls. 13). À SSEXP.

29/08/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão do texto final.

29/08/2001 SSEXP • SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 17: 10 hs.

29/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo, ontem, sem que
tenha sido Interposto recurso, no sentido da apreciação da matéria pelo
Plenário. Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de
Educação. À Câmara dos Deputados. À SSEXP.

PubHcação em 30/08/2001 no D5F páginas: 18823 ( Ver diéirio )

28/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do prazo de
apresentação de recurso.

21/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para Interposição de recurso: 22 a 28.08.2001.
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20/08/2001 ATA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer nO 793/2001-CE, Relator Senador, Gerson Camata,
favorável. É lido o Ofício nO 2812001, do Presidente da CE, comunicando
aprovação da matéria, em reunião realizada em no dia 14.8.2001. Abertura
do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que a matéria, seja apreciada pelo Plenário. À
SSCLSf.

Publicação em 21/08/2001 no DSf páginas: 17439 - 17441 ( Ver díário )
Publicação em 21/08/2001 no OSf páginas: 17441 ( Ver diário)

16/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Matéria aguardando leitura do parecer da Comissão de Educação (CE).

15/08/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
À SSCLSf, para as devidas providências.

14/08/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A Comissão, reunida no dia de hoje, aprova o presente projeto, de autoria
do Senador Gilvam Borges, relatado pelo Senador Gerson Camata, por
quatorze(14) votos favoráveis e abstenção do Senador Roberto Freire.
Anexado á fi., 11, ofício do Presidente da Comissão, Senador Ricardo
Santos, endereçado ao' Senhor Presidente em exercício do Senado Federal,
Senador Édlson Lobão, comunicando a aprovação da matéria em tela.

09/08/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo relator, Senador Gerson Camata, com relatório concluindo
pela aprovação do projeto, estando em condições de ser incluído em pauta.

18/06/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: MATÉRIA COM A RELATaRIA
Distribuído ao Senador Gerson Camata, para relatar.

18/06/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Não foram oferecidas emendas no prazo regimental. Aguardando
distribuição.

07/06/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
Recebido nesta Comissão em 07/06/2001. Aguardando recebimento de
emendas.

07/06/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura. À Comissão de Educação, em decisão terminativa, onde poderá
receber emendas por um período de cinco dias úteis, ap6s sua publicação e
distribuição em avulsos. Ao PLEG, com destino à CE.

publicação em 08/06/2001 no DSf páginas: 12547 - 12548 ( Ver diário)

07/06/2001 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Este processo contém 5 (cinco) folhas numeradas e rubricadas. A SSCOM.
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Ofício n° 1.087(SF)

Brasília, 5 de setembro de 2001

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

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 105, de 2001, constante dos au
tógrafos em anexo, que "altera o parágrafo único do
art. 6° da Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga".

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson, Pri
meiro Secretário.

PROJETO DE LEI N° 5.308, DE 2001
(Do Senado Federal)

PLS n° 242/00

Altera a Lei n° 9.504 de 30 de setem
bro de 1997, que estabelece normas para
as eleições.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54) 
Art. 24,11)

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1° Os arts. 8°, 11, 16, 36, 39, 45, 47 e 52 da

Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, passam a vi
gorar com a seguinte redação:

"Art. 8° A escolha dos candidatos pelos
partidos e a deliberação sobre coligações de
verão ser feitas no período de 10 de junho a
5 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições, lavrando-se a respectiva ata em li
vro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral.

§ 1° (Revogado).
....................................................."(NR)
"Art. 11. Os partidos e coligações soli

citarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 10
de agosto do ano em que se realizarem as
eleições.

....................................................."(NR)
"Art. 16. Até trinta dias antes da data

das eleições, os Tribunais Regionais Eleito
rais enviarão ao Tribunal Superior Eleitoral,
para fins de centralização e divulgação de
dados, relação dos candidatos às eleições

autoritárias e proporcionais, da qual consta
rá obrigatoriamente referência ao sexo e ao
cargo a que concorrem." (NR)

"Art. 36. A propaganda eleitoral so
mente é permitida após o dia 16 de agosto
do ano da eleição.

...................................................." (NR)
"Art. 39 .

§ 5° É crime eleitoral, no dia da elei
ção, praticar:

I - a arregimentação ou a propaganda
de boca de urna, mesmo que a título gratuito;

11 - a divulgação de qualquer espécie
de propaganda de partidos políticos ou de
seus candidatos, mediante publicações, fai
xas, outdoores, adesivos, cartazes, camisas,
bonés, botons ou dísticos em vestuários;

111 - a abertura de postos de distribui
ção ou entrega de material de propaganda
de partidos políticos ou de seus candidatos.

§ 6° O eleitor que infringir a norma es
tabelecida no § 5° ficará sujeito a pena de
detenção de até seis meses ou ao paga
mento de multa, podendo a pena ser con
vertida em prestação de serviços à comuni
dade.

§ 7° Aplicar-se-á a pena de cassação
do registro se o responsável pela infração
prevista no § 5° deste artigo for candidato a
cargo eletivo, observado o rito processual
previsto no art. 22 da Lei Complementar nE
64, de 18 de maio de 1990." (NR)

"Art. 45. A partir de 10 de agosto do
ano da eleição, é vedado às emissoras de
rádio e televisão, em sua programação nor
mal e noticiário:

§ 1° A partir de 10 de agosto do ano da
eleição, é vedado ainda às emissoras trans
mitir programa apresentado ou comentado
por candidato escolhido em convenção.

....................................................."(NR)
"Art.47 .

§ 3° Para efeito do disposto neste arti
go, a representação de cada partido na Câ
mara dos Deputados será a do resultado
eleitoral.

§ 5° Se o candidato a Presidente ou a
Govemador deixar de concorrer, em qual-
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quer etapa do pleito, e não havendo a subs- e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
tituição prevista no art. 13 desta lei, far-se-á Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
nova distribuição do tempo entre os partidos Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
dos candidatos remanescentes. voltará à Casa iniciadora.

§ 7° O partido que não apresentar can
didato a qualquer dos cargos em disputa,
mesmo que participe de coligação, perderá o
direito a sua parcela do horário eleitoral refe
rente à eleição para aquele cargo, tempo
que sera revertido para os demais partidos,
proporcionalmente ao número de represen
tantes na Câmara dos Deputados." (NR)

"Art. 52. A partir do dia 11 de agosto do
ano da eleição, a Justiça Eleitoral convocará
os partidos e a representação das emissoras
de televisão para elaborarem plano de mídia,
nos termos do art. 51, para o uso da parcela
do horário eleitoral gratuito a que tenham di
reito, garantida a todos participação nos ho
rários de maior e menor audiência." (NR)

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

Art. 3° É revogado o § 1° do art. 8° da Lei n°
9.504, de 30 de setembro de 1997.

Senado Federal, 6 de setembro de 2001. - Se
nador Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão

lEI COMPLEMENTAR N° 64, DE 18 DE
MAIO DE 1990

Estabelece, de Acordo com o art.
14, § go, da Constituição Federal, Casos
de Inelegibilidade, Prazos de Cessação e
Determina Outras Providências.

Art. 22. Qualquer partido político, coligação,
candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá re
presentar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Correge
dor-Gerai ou Regional, relatando fatos e indicando
provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio
ou abuso do poder econômico ou do poder de autori
dade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de
partido político, obedecido o seguinte rito:

I - o Corregedor, que terá as mesmas atribui
ções do Relator em processos judiciais, ao despachar
a inicial, adotará as seguintes providências:

a) ordenará que se notifique o representado do
conteúdo da petição, entregando-se-Ihe a segunda
via apresentada pelo representante com as cópias
dos documentos, a fim de que, no prazo de 5 (cinco)
dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e
rol de testemunhas, se cabível;

b) determinará que se suspenda o ato que deu
motivo à representação, quando for relevante o funda
mento e do ato impugnado puder resultar a ineficiên
cia da medida, caso seja julgada procedente;

c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for
caso de representação ou, lhe faltar algum requisito
desta lei complementar.

11 - no caso do Corregedor indeferir a reclama
ção ou representação, ou retardar-lhe a solução, po
derá o interessado renová-Ia perante o Tribunal, que
resolverá dentro de 24 (vinte e quatro) horas;

III - o interessado, quando for atendido ou ocor
rer demora, poderá levar o fato ao conhecimento do
Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam toma
das as providências necessárias;

IV - feita a notificação, a Secretaria do Tribunal
juntará aos autos cópia a do oficio endereçado ao re-



LEI W 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Das Convenções para a Escolha de Candidatos

Estabelece Normas para as Elei
ções.

Art. 8° A escolha dos candidatos pe os partidos
e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas
no período de 10 a 30 de junho do ano em que se rea
lizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em
livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral.

§ 1° Aos detentores de mandato de Deputado
Federal, Estadual ou Distrital, ou de Vereador, e aos
que tenham exercido esses cargos em qualquer pe
ríodo da legislatura que estiver em curso, é assegura
do o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo
partido a que estejam filiados.

§ 2° Para a realização das convenções de esco
lha de candidatos, os partidos políticos poderão usar
gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se
por danos causados com a realização do evento.

Art. 9° Para concorrer às eleições, o candidato
deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva cir
cunscrição pelo prazo de, pelo menos, um ano antes
do pleito estar com a filiação deferida pelo partido no
mesmo prazo.

Parágrafo único. Havendo fusão ou incorpora
ção de partidos após o prazo estipulado no caput,
será considerada, para efeito de filiação partidária, a
data de filiação do candidato ao partido de origem.
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presentado, bem como a prova da entrega ou da sua processo-crime, ordenando quaisquer outras provi-
recusa em aceitá-Ia ou dar recibo; dências que a espécie comportar;

V - findo o prazo da notificação, com ou sem de- XV - se a representação for julgada procedente
fesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco) dias para inquiri- após a eleição do candidato, serão remetidas cópias
ção, em uma só assentada, de testemunhas arrola- de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral, para
das pelo representante e pelo representado, até o os fins previstos no art. 14, §§ 10 e 11, da Constituição
máximo de 6 (seis) para cada um, as quais compare- Federal, e art. 262, inciso IV, do Código Eleitoral.
cerão independentemente de intimação; Parágrafo único. O recurso contra a diplomação,

VI- nos 3 (três) dias subseqüentes, o Correge- interposto pelo representante, não impede a atuação
dor procederá a todas as diligências que determinar, do Ministério Público no mesmo sentido.
ex officio ou a requerimento das partes; Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela li-

VII - no prazo da alínea anterior o Corregedor vre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indí-
poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes, ou tes- cios e presunções e prova produzida, atentando para
temunhas, como conhecedores dos fatos e circuns- circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou
tâncias que possam influir na decisão do feito; alegados pelas partes, mas que preservem o interes-

VIII- quando qualquer documento necessário à se público de lisura eleitoral.
formação da prova se achar em poder de terceiro, in- .
c1usive estabelecimento de crédito, oficial ou privado, ..
o Corregedor poderá, ainda, no mesmo prazo, orde
nar o respectivo deposito ou requisitar cópias;

IX - se o terceiro, sem justa causa, não exibir o
documento, ou não comparecer a Juízo, o juiz poderá
expedir contra ele mandado de prisão e instaurar pro
cesso por crime de desobediência;

X - encerrado o prazo da dilação probatória, as
partes, inclusive o Ministério Público, poderão apre
sentar alegações no prazo comum de 2 (dois) dias;

XI - terminado o prazo para alegações, os autos
serão conclusos ao Corregedor, no dia imediato, para
apresentação de relatório conclusivo sobre o que
houver sido apurado;

XII- o relatório do Corregedor, que será assenta
do em 3 (três) dias, e os autos da representação serão
encaminhados ao Tribunal competente, no dia imedia
to, com pedido de inclusão incontinenti do feito em pa
uta, para julgamento na primeira sessão subseqüente;

XIII- no Tribunal, o Procurador-Geral ou Regio
nal Eleitoral terá vista dos artigos por 48 (quarenta e
oito) horas, para se pronunciar sobre as imputações e
conclusões do Relatório;

XIV - julgada procedente a representação, o Tri
bunal declarará a inelegibilidade do representado e
de quantos hajam contribuído para a prática do ato,
cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 3 (três) anos subseqüen
tes à eleição em que se verificou, além da cassação
do registo do candidato diretamente beneficiado pela
interferência do poder econômico e pelo desvio ou
abuso do poder de autoridade, determinando a re
messa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
instauração de processo disciplinar, se for o caso, e
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Art. 10. Cada partido poderá registrar candida- § 2° A idade mínima constitucionalmente esta-
tos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislati- belecida como condição de elegibilidade é verificada
va, Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, tendo por referência a data da posse.
até certo e cinqüenta por cento do número de lugares § 3° Caso entenda necessário, o juiz abrirá pra-
a preencher. zo de setenta e duas horas para diligências.

§ 1° No caso de coligação para as eleições pro- § 4° Na hipótese de o partido ou coligação não
porcionais, independentemente do número de parti- requerer o registro de seus candidatos, estes pode-
dos que a integrem, poderão se registrados candida- rão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas quarenta e
tos até o dobro do número de lugares a preencher. oito horas seguintes ao encerramento do prazo pre-

§ 2° Nas unidades da Federação em que o nú- visto no caput deste artigo.
mero de lugares a preen~her para a Cá.mara dos .oe- § 5° Até a data a que se refere este artigo, os Tri-
putados não exceder de vinte, cada partido podera re- bunais e Conselhos de Contas deverão tomar dispo-
gistrar candidatos a Deputado Federal e a D~putado níveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas
Estadual ou Distrital até o dobro das respectivas va- contas relativas ao exercício de cargos ou funções
gas; havendo coligação, estes números poderão ser pÚblic~s rejeitadas por irregularidade insanável e por
acrescidos de até mais cinqüenta por cento. decisão irrecorrível do órgão competente, ressaltados

§ 3° Do número de vagas resultante das regras os casos em que a questão estiver sendo submetida
previstas neste artigo, cada partido ou coligação de- à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja senten-
verá reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo ça judicial favorável ao interessado.
de setenta por cento para candidaturas de cada sexo. Art. 12. O candidato às eleições proporcionais

§ 4° Em todos os cálculos, será sempre despre- indicará, no pedido de registro, além de seu nome
zada a fração, se inferior a meio, é igualada a um, se completo, as variações nominais com que deseja ser
igualou superior. registrado, até o máximo de três opções, que poderão

§ 5° No caso de as convenções para a escolha ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abrevia-
de candidatos não indicarem o número máximo de do, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, des-
candidatos previsto no caput e nos §§ 1° e 2° deste de que não se estabeleça dúvida quanto à sua identi-
artigo, os órgãos de direção dos partidos respectivos dade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou
poderão preencher as vagas remanescentes até ses- irreverente, mencionando em que ordem de preferên-
senta dias antes do pleito. cia deseja registrar-se.

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à § 1° Verificada a ocorrência de homonímia, a
Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte:
dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se I _ havendo dúvida, poderá exigir do candidato
realizarem as eleições. prova de que é conhecido por dada opção de nome

§ 1°O pedido de registro deve ser instruído com indicada no pedido de registro;
os seguinte~ documentos: 11_ ao candidato que, na data máxima prevista

I - cópia da ata a que se refere o art. B; para o registro, esteja exercendo mandato eletivo ou o
11 - autorização do candidato, por escrito; tenha exercido nos últimos quatro anos, ou que nesse
111- prova de filiação partidária; mesmo prazo se tenha candidatado com um dos no-
IV - declaração de bens, assinada pelo candi- mes que indicou, será deferido o seu uso no registro,

dato; ficando outros candidatos impedidos de fazer propa-
V - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida ganda com esse mesmo nome;

pelo cartório eleitoral, de que o candidato é eleitor na 111- ao candidato que, pela sua vida política, so-
circunscrição ou requereu sua inscrição ou transfe- cial ou profissional, seja identificado por um dado
rência de domicflio no prazo previsto no art. 9; nome que tenha indicado, será deferido o registro

VI - certidão de quitação eleitoral; com esse nome, observado o disposto na parte final
VII - certidões criminais fornecidas pelos ór- do inciso anterior;

gãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e IV - tratando-se de candidatos cuja homonímia
Estadual; não se resolva pelas regras dos dois incisos anterio-

VIII - fotografia do candidato, nas dimensões res, a Justiça Eleitoral deverá notificá-los para ~ue,

estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para em dois dias, cheguem a acordo sobre os respectivos
efeito do disposto no disposto do § 1° art. 59. nomes a serem usados;



Da Propaganda Eleitoral em Geral

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permi
tida após o dia 5 de julho do ano da eleição.

§ 1°Ao postulante a candidatura a cargo eletivo
é permitida a realização, na quinzena anterior à esco
lha pelo partido, de propaganda intrapartidária com
vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio,
televisão e "outdoor".
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V - não havendo acordo no caso do inciso ante- § 2° No segundo semestre do ano da eleição,
rior, a Justiça Eleitoral registrará cada candidato com não será veiculada a propaganda partidária gratuita
o nome e sobrenome constantes do pedido de regis- prevista em lei nem permitido qualquer tipo de propa-
tro, observada a ordem de preferência ali definida. ganda política paga no rádio e na televisão.

§ 2° A Justiça Eleitoral poderá exigir do candida- § 3° A votação do disposto neste artigo sujeitará o
to prova de que é conhecido por determinada opção responsável pela divulgação da propaganda e, quando
de nome por ele indicado, quando seu uso puder con- comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
fundir o eleitor. mu~a no valor de vinte mil a cinqüenta mil UFIR ou equi-

§ 3° A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de valente ao custo da propaganda, se este for maior.
variação de nome coincidente com nome de candida- Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou
to a eleição majoritária, salvo para candidato que es- permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam,
teja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido e nos de uso comum, é vedada a pichação, inscrição a
nos últimos quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo, tinta e a veiculação de propaganda, ressalvada a fixa-
tenha concorrido em eleição com o nome coincidente. ção de placas, estandartes, faixas e assemelhados

§ 40 Ao decidir sobre os pedidos de registro, a nos postes de iluminaç~o pública, viadutos, p~~sarelas
Justiça Eleitoral publicará, as variações de nome de- ~ pontes, desde que nao lhes cause dano, d.lflculte ou
feridas aos candidatos. Impeça o seu uso e o bom andamento do trafego.

§ 50 A J r EI't I .. bl' § 1° A pichação, a inscrição a tinta ou a veicula-
., . us Iça el ~r~ organlza~a e pu Ic~ra, ção de propaganda em desacordo com o disposto

ate tnnta dias ante~ da elelçao,_a~ seguintes relaçoes, neste artigo sujeitam o responsável à restauração de
para uso na votaçao e apuraçao. bem e a multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR.

I - a p~imeira, o~denada por partidos, ~o.m a lista § 20 Em bens particulares, independente da ob-
dos r~spec!lvo_S candidatos em ordem numenca, com tenção de licença municipal e de autorização da Justi-
as tres vanaçoes de.nome correspondentes a cada ça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral por
um, na ordem escolhida pelo candidato; meio da fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas

II - a segunda, com o índice onomástico e orga- ou inscrições.
nizada em ordem alfabét!ca, nela constad~ o _nome § 3° Nas dependências do Poder Legislativo, a
completo de cada candidato e cada vanaçao de veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da
nome, também em ordem alfabética, seguidos da res- Mesa Diretora.

pectiva legenda e número. Art. 38. Independente da obtenção de licença
....... municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a vei-

Art. 16. Até quarenta e cinco dias antes da data culação de propaganda eleitoral pela distribuição de
das eleições, os Tributais Regionais Eleitorais envia- folhetos, volantes e outros impressos, os quais devem
rão ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centra- ser editados sob a responsabilidade do partido, coli-
lização e divulgação de dados, a relação dos candida- gação ou candidato.
tos às eleições majoritárias e proporcionais, da qual Art. 39. A realização de qualquer ato de propa-
constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao ganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fe-
cargo a que concorrem. chado, não depende de licença da polícia.

Art. 17. As despesas da campanha eleitoral se- § 1° O candidato, partido ou coligação promoto-
rão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou ra do ato fará a devida comunicação à autoridade poli-
de seus candidatos, e financiadas na forma desta lei. cial em, no mínimo, vinte e quatro horas antes de sua
.................................................................................... realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo a

prioridade do aviso, o direito contra quem tencione
usar o local no mesmo dia e horário.

§ 2° A autoridade policial tomará as providênci
as necessárias à garantia da realização do ato e ao
funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que
o evento possa afetar.

§ 3° O funcionamento de alto-falantes ou ampli
ficadores de som, ressalvada a hipótese contemplada
no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as



Da Propaganda Eleitoral no Rádio e na Televisão

Art. 45. A partir de 10 de julho do ano da eleição,
é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua
programação normal e noticiário:

I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevis
ta jornalística, imagens de realização de pesquisa ou
qualquer outro tipo de consulta popular de natureza
eleitoral em que seja possível identificar o entrevista
do ou em que haja manipulação de dados;

11 - usar trucagem, montagem ou outro recurso
de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem
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oito e as vinte e duas horas, sendo vedados a instala- ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou
ção e o uso daqueles equipamentos em distância in- produzir ou veicular programa com esse efeito;
ferior a duzentos metros: 111- veicular propaganda política ou difundir opi-

1- das sedes dos Poderes Executivo e Legislati- nião favorável ou contrária a candidato, partido, coli-
vo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos gação, a seus órgãos ou representantes;
Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, e dos IV - dar tratamento privilegiado a candidato,
quartéis e outros estabelecimentos militares; partido ou coligação;

II - dos hospitais e casas de saúde; V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries
111 - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e o~ qualquer o~ro pr?~rama com alusã? o.u crítica a can-

teatros, quando em funcionamento. dldato ou partido IX?htICO,.~esmo que dlsslmu~~amente,
. - .... 'd h exceto programas jornallstlcos ou debates pohtlcos;

§ 40 A reallzaçao de comlCIOS e permiti a no 0- VI d' I d r
rário compreendido entre as oito e as vinte e quatro d'd t- IVU glah~dnome e progra~a q~edse re Irada

Ocan I a o esco I o em convençao, aln a quan
horas. o . . . . _ • preexistente, inclusive se coincidente com o nome do

§ 5 Constituem cnmes, no dia da elelçao, punl- candicato ou com a variação nominal por ele adotada.
veis c~m detenção, ~e seis me.ses ~ um ano: com a al- Sendo o nome do programa o mesmo que o do candi-
ternatlva d~prestaçao de serviços a ~omunl?ade pelo dato, fica proibida a sua divulgação, sob pena de can-
mesmo penodo, e multa no valor de cinco mil a qUinze celamento do respectivo registro.

mil UFI R: . . § 10 A partir de 10 de agosto do ano da eleição, é
I - o uso de alto-falantes e amplificadores de vedado ainda às emissoras transmitir programa apre-

som ou a promoção de comício ou carreata; sentado ou comentado por candidato escolhido em
11- a distribuição de material de propaganda po- Convenção.

Iítica, inclusive volantes e outros impressos, ou a prá- § 20 Sem prejuízo do disposto no parágrafo único
tica de aliciamento, coação ou manifestação tenden- do art. 55, a inobseivância do disposto neste artigo suje-
tes a influir na vontade do eleitor. ita a emissora ao pagamento de mu~a no valor de vinte

Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de sím- mil a cem mil UFIR, duplicada em caso de reincidência.
bolos, frases ou imagens, associadas ou semelhan- § 30 As disposições deste artigo aplicam-se aos
tes às empregadas por órgão de governo, empresa sítios mantidos pelas empresas de comunicação soci-
pública ou sociedade de economia mista constitui cri- ai na Internet e demais redes destinadas à prestação
me punível com detenção, de seis meses a um ano, de serviços de telecomunicações de valor adicionado.
com a alternativa de prestação de serviços à comuni- Art. 46. Independentemente da veiculação de
dade pele mesmo período, e multa no valor de dez mil propaganda eleitoral gratuii a no horário defmido nes-
a vinte mil UFIR. ta lei, é facultada a transmissão, por emissora de rá-

Art. 41. A propaganda exercida nos termos da dio ou televisão, de debates sobre as eleições majori-
legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa tária ou proporcional, sendo assegurada a participa-
nem cerceada sob alegação do exercício do poder de ção de candidatos dos partidos com representação
polícia. na Câmara dos Deputados, e facultada a dos demais,
....... observado o seguinte:

I - nas eleições majoritárias, a apresentação
dos debates poderá ser feita:

a} em conjunto, estando presentes todos os
candidatos a um mesmo cargo letivo;

b} em grupos, estando presentes, no mínimo,
três candidatos;

11 - nas eleições proporcionais, os debates de
verão ser organizados de modo que assegurem a
presença de número equivalente de candidatos de to
dos os partidos e coligações a um mesmo cargo eleti
vo, podendo desdobrar-se em mais de um dia;

111- os debates deverão ser parte de programa
ção previamente estabe ecida e divulgada pela emis-
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sora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e b) das treze horas e vinte minutos às treze horas
da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebra- e quarenta minutos e das v nte horas e cinqüenta mi-
do acordo em outro sentidos entre os partidos e coli- nulos às vinte e uma horas e dez minutos, na televisão;
gações interessados. V - nas eleição para Senador, às segundas,

§ 1° Será admitida a realização de debate sem a quartas e sextas-feiras:
presença de candidato de algum partido, desde que o a) das sete horas e quarenta minutos ás sete ho-
veículo de comunicação responsável comprove havê- ras e cinqüenta minutos e das deze horas e quarenta
lo convidado com a antecedência mínima de setenta minutos às doze horas e cinqüenta minutos, no rádio;
e duas horas da realização do debate b) das treze horas e quarenta minutos às treze ho-

§ 2° É vedada a presença de um mesmo candi- ras e cinqüenta minutos as vinte e uma horas e dez mi-
dato a eleição proporcional em mais de um debate da nutos ás vinte e uma horas e vinte minutos, na televisão;
mesma emissora. VI- na eleições para Prefeito e Vice-Prefeito, às

§ 3° O descumprimento do disposto neste artigo segundas, quartas e sextas feiras:
sujeita a empresa infratora às penalidades previstas a) das sete horas às sete horas e trinta minutos e
no art. 56. das doze horas às doze horas trinta minutos, no rádio;

Art: 47. As e~i~soras de r~dio e de tel~visão e b) das treze horas às treze horas e trinta minu-
os canais de televlsao por assinatura mencionados tos e das vinte horas e trinta minutos às vinte e na ho-
no art. 57 reservarão, nos quarenta e cinco dias ante- ras na televisão.
~io~es à a~tevéspera das eleições, horári? destinad? ' VII _ nas ~Ieições para Vereador, às terças e
a dlvulgaçao, em rede, .da propaga~da eleitoral gratul- quintas-feiras e aos sábados. nos mesmos horários
ta, na foroma estabelecida ne~te .a~lgo. previstos no inciso anterior.

§ 1 A pr~p~ganda sera .felta. .., § 20 Os horários reservados à propaganda de
I - na .elelçao. para Presidente da Repubhca, as cada eleição, nos termos do parágrafo anterior, serão

terças e qUintas-feiras e aos sabado: distribuídos entre todos os partidos e coligações que
a) das sete horas às sete horas e vinte e cinco mi- tenha candidato e representação na Câmara dos De-

nutos e das doze horas e vinte e cinco minutos, no rádio; putados, observados os seguirtes critérios:
b) das treze horas às treze horas e vinte e cinco I _ um terço, igualitariamente;

minutos e das vinte horas e qu~renta a minut?~ às 11 _ dois terços, proporcionalmente ao número
vinte horas e cinqüenta e cinco minutos, na televlsao; de representantes na Câmara dos Deputados, consi-

11- nas eleições para Deputado Federal. às ter- derado, no caso de coligação, o resultado da soma do
ças e quintas-feiras e sexts feiras: número de representantes de todos os partidos que a

a) das sete horas e vinte e cinco minutos ás sete integram.
horas e cinqüenta minutos)s e das doze horas e vinte § 3° Para efeito do disposto neste artigo a re-
e cinco minutos às doze horas e cinqüenta minutos, prentaçâo de cada partido na Câmara dos Deputados
no rádio; será a existente na data de inicio da legislatura que

b) das treze horas e vinte e cinco minutos às tre- estiver em curso.
7e horas e cinqüenta minutos e das vinte horas e cin- § 4° O número de representantes de partido que
qüenta e cinco minutos às vinte e uma horas e vinte tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorpora-
ninutos, na televisão; do outro corresponderá à soma dos representantes

111- nas eleições para Governador de Estado e do que os paridos de origem possuiam na data mencio-
Distrito Federal, às segunda as, quartas e sextas-feiras: nada no parágrafo anterior.

a) das sete horas às sete horas e vinte minutos e § 5° Se o candidato a Presidente ou a Governa-
das doze horas às doze horas e vinte minutos, no rádio; dor deixar de concorrer, em qut{quer etapa do pleito, e

b) das treze horas às treze horas e vinte minutos não havendo a substituição prevista no art. 13 desta
e das vinte horas e trinta minutis às vinte horas e cin- Lei, far-se-á nova distribuição do tempo entre os can-
qüenta minutos, na televisão; didatos remanescentes.

IV - nas eleições para Deputado Estadual e De- § 6° Aos partidos e coligações que, após a apli-
putado Distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras: cação dos critérios de distibruição referidos no caput,

a) das sete horas e vinte minutos às sete horas e obtiverem direito a parcela do horário eJeito.ral inferior.
quarenta minutos e das doze V oras e vinte minutos a trinta segundos, será assegur~do o derelto de acu-
às doze horas e quarenta minutos, no rádio; mulá-Io para uso em tempo eqUivalente.
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Art. 48. Nas eleições para Prefeitos e Vereadores, majóritárias e proporcionais, bem como de suas le-
nos Municipios em que não haja emissora de televisão, gendas partidárias ou das que componham a coliga-
os ôrgãos regionais de direção da maioria dos partidi s ção, quando for o caso;
participantes do pleito poderão requerer à Justi~a Elei,- 11 _ destinação exclusiva do tempo para a cam-
toral que reserve dez por ?ento do ~empo ~estlnado a panha dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, no
propaganda eleitoral graturta para dlvulgaçao em rede di' - '"

nd 'd d M' . . caso e e elçoes municipais;da propaganda dos ca I atos esses unlclploS, pe- . . . _ ,
las emissoras geradoras que os atingem. 111- a dlstnbUlçao levara em conta os blocos de

. audiência entre as oito e as doze horas, as doze e as
§ 1

0
A Justiça Eleitoral regulamentará o disposto d 't h d't v'nte e ma horas as. ezol o oras, as ezol o e as lU,

neste artigo, dividindo o temro entre os candidatos t . t t h
. .. . vm e urna e as Vln e e qua ro oras;

dos Municípios vlzlnher segundo turno, as emissoras . - d' -, ed d n
de rádio e televisão reservarão, a partir de quarenta e _ IV - na vel:ulaçao as Inserçoes e v a a a u 11-

oito horas da proclamação dos resultados do primeiro zaçao de ~ravaç~es edxternas, mon~agedns ou trt:gens.

t té t é ra da eleição horário destina- computaçao gráfica, esenhos anima os e e e os es-urno e a a an ev spe, . . . I - d d
do à divulgação da propaganda eleitoral gratuita, divi- peclals, e ~ ~~'CU.açao e ~ensage~s que po~sa~ ea-
dido em dois períodos diários de vinte minutos para radar ou rldlclranzar.candl~ato, pa~ido ou cohgaçao. .
cada eleição,os, de forma que o número máximo o de _ Art. 5~. A pa~'r do dia 8 de Julho do ~no da elel-
Municípios a serem atendidos seja igual ao de emis- çao, a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a re-
soras eradoras disponveis. presertação as e.m.issoras de televisão p~ra elabo.ra-

g. ..,. rem plano de mldla, nos termos do artigo anterior,
§ 2

0

O disposto neste artigo.a?hca-se as emls- para o uso da parcela do horário eleitoral gratuito a
soras de rádio, nas m~s~.as condlç~es., que tenham direito garantida a todos participação nos

Art. 49. Se houv IniCiando-se as sete e as doze horários de maior e menor audiência.
horas, no rádio, e às treze e às vinte toras e trinta mi- Art. 53. Não serão admitidos cortes instantâne-

nutos, na televisão. os ou qualquer tipo do censura prévia nos programas
§ 10 Em circunscrição onde houver segundo tur- eleitorais gratuitos.

no para Presidente e Gov~r.n~dor, o,h?rári~ reserva- § 10 É vedada a veiculação de propaganda que
do à pro~aganda d~~te InJclar-se-a Im~dl~tamente possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitan-
após término do horarlo reservado ao primeiro. do-se o partido ou coligação infratores à perda do di-

§ 2° O tempo de cada período diário será dividi- reito à veiculaçào de propaganda no horário eleitoral
do igualitariamente entre os cardidatos. gratuito do dia seguinte.

Art. 50. A Justica Eleitoral efetuará sorteio para § 2° Sem prejuizo do disposto no parágrafo an-
a escolha da ordem de veiculação da propaganda de terior, a requerimento de partido, coligação ou candi-
cada partido ou coligação no primeiro dia do horário dato, a Justica Eleitoral impedirá a reapresentação de
eleitoval gratuito; a cada dia que se seguir, a propa- propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e
ganda veiculada por último, na véspera, será a primei- aos bons costumes.
ra, apresentando-se as demais na ordem do sorteio. Art. 54. Dos programas de rádio e televisão des-

Art. 51. Durante os períodos previstos nos arts. tinados à propaganda eleitoral gratuita de cada parti-
47 e 49, as emissoras de rádio e televisão e os canais do ou coligação poderá participar, em apoio aos can-
por assinatura mencionados no art. 57 reservarao. didatos desta ou daquele, qualquer cidadão não filia-
ainda, trinta minutos diários para a propaganda eleito- do a outra agremiação partidaria ou a partido inte-
ral gratuita, a serem usados em inserções de até ses- grante de outra coligação, sendo vedada a participa-
senta segundos, a critério do respectivo partido ou ção de qualquer pessoa mediante remuneração.
coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido Parágrafo único. No segundo turno das eleições
ou coligação, e distribuídas, ao longo da programa- não será permitida, nos programas de que trata este
ção veiculada entre as oito e as vinte e quatro horas, artigo, a participação de filiados a partidos que te-
nos termos do § 20 do art. 47, obedecido o seguinte: nhan formalizado o apoio a outros candidatos.

1- o tempo será dividido em partes iguais para a .
utilização nas campanhas dos candidatos às eleições .
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Gtllenlil

U~~r.Dal:hc. Inicial

lC'!\.-Dllzé:Ç-ir, i\IUi51

lJOlma .A(,àc

SENADO"- - Jl)n~e IJornhausen

Altera a Lei nO 9504, de 30 de setembro ae 1997, Que estobelece normas oor. os elelçõe•.

SF CCJ Comisiilo de ConstitulçSo, Justiça e Cldooanla

ssexo SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

sr PL3 .. 0,42/2000
Oota: 3~/OB/2oo1

Local: ATA·PLEN • SUBSeCRETARIA DE AT" - PLENÁRIO
Situação: APROVADA
Te~to: ClisClJssão encerTada, em conjunto do proJeto e das emendas. É lido o Parecer nO 896/2CC1'CO, Relator Senador José Aoroplno, 'avoravel lo Emenda
P~~N, n~ forma cie subemenda, que apresenta, e a Emenda nO 10'P~EN. O ítem 24 constonte dO PLS nO 98/2001 foi ret,redo, nos termos do Requerimento n
484/2001, lidO e aQrovado nesta oportunidade e foi encaminhado ao ArQuivo. At;1rovado O proteto, sem prelulzo das emendas e subemenda, AprolladaS. em ç
Emendas nOs 1, 2, 4 a 6-CO. e lO-PLEN, de pareceres favorável~. Ap~VaI:lB a subemenda à Emenda nO 9-PLEN, ce parecer fov()rável, fica prejudicada a em
ReJeitadas. em globo. as Em~ndas nOs 3, 7 e 8, de parecer cont:rano. A COIR para redaçào final. Lel\ura «:lo Parecer n(l B97/2001·COIR. RelBtor senador carl
Wilson. oferecendo ~ redaçilo final da matéria. ADro.aaa a redaçllo final. À amara dos Deputados. A SSCLSF com destino lo $SEXP.

CO Joso! Agrll>lno

Invertel ordenaçao de.lramita.çQe1i (Oatll ascendente)

5f PL5 00242/2000

05/0912001 SSEXP· SUIlSECR=t"RIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão devidamente a5slnado.

05/0912001 SSEXP • SUBSECRETARIA De EXPEDIENTE
R.ecebido neste órgão às 9:30 hs. EncamInhados expedIentes aSGM para colher ar.s,lndtuc3S.

05/09/_ Dal SSCl5f • suesEC. COORDENAÇÃO lEGIS~nVA DO SENADO
Procedida a revisão dos autógrafos de ns. 76 e 77. À Subsecretaria de Expediente.

04/09/:<001 SSEXP , SUBSECRETARIA OE EXPEDIENTE
A SSCI..!'F para revisio aos autógrafos (1\s. 76/77).

04/09l2~01 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebldn neste org80 ~s 18:20 hs.

04/09/2001 SSCLSf • SU5SEC. COORDENAÇÃO lEGIS~TIVA DO SENADO
Proce<lloo • revldo ao raaeçjlo ~nol (fls. 73 e 74). Á SSEXP.

04/09/2001 ATA-PLEN • SUBSECRET"RIA DE ATA, PLENÁRIO
É lido dr. OficiO nO 8912001. do Pres.dente do CO, ",municando epro.ação do § 3° do art. 47 do propoSição or1lllnal cie outOno
da senador Jorçe Bornhausen, em Reunl60 Ordinál18 realizada nO dia 29.8.2001, enCllIm'nhado 'untamente com as notas
laquioróf":<ls. Apnovodo o § 3° cio ert. 47, suametldo <lO Plenároo pela Pre.id!nClo. Á CDIR para redação final. Ultura do P~recer
nO 917/2001·CDJR, Relator Senador AntonIo Cartos Valadares. orerecendo a redadio final eJa matl!'rla. Estando a matéria em
regime de urgênCIa, pesso-se li sua eprecieç8o...provede o redoç8o finol. sem debates. À etmero dos oeputado•. Á SSCLSF
com destino à SSEXP.

03/0!l/21101 SSCLSf • SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGIS~TJVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenárjo.

30/0812')01 ATA-P1.EN • SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
Sít••çio: APROVA0 A .
Oilcussio encerrada, em amjun'o d() projeto ~ das emendas. E lido o Parecer nÓ 896/2001-CCt Aelalor Senador José A9ri~inot

fovorável a Emende nO 9·PLEN, na forma de subemenda, Que apresenta, e " Emenda nO IO·P1.EH. O item 24 constante do PIS
nO 9812001 foi retlr800, n05 tennos do Requerimenco nQ 484/2001, lido e aprovado nesta oportunidade e foi encaminhado a()
Arquivo. Aprovatlo O proJeto, sem prejuízo das emendas e subemenda. Aprovadas, em 91000, as Emendas (',os 1, 2,4 a 6-CO, e
lO-PLEN. de pareceres favorâveis. Aprovada .a 5ubemenôa à Emenda nO 9·PlEN.. de parecer lovorávet, flU pre)udltada a
emenda. Rejeltaoas, em globo, aiS Emendas nDs 3, 7 e 8, de parecer cQntr-áno. A CaIR para redaçe'o fmal. leiture do Perecer n(l
897/2oo1·COIR, Relator Senador Carlo. Wilson, oferecendo a redação final de mat~rla. AprOyOOa e redoçio flnol. ;. C.Imore dos
Deputados. À SSCLSf com oestlno à SSEXP.

Publicação em lI/08/2001 no DSf p091Oa.: 19014 • 19016 ( Ver diário "
Publlcaç;,o em 31/08J2001 no OSf p.o~n.s: 19026 ( Ver diário i

29/0811001 SSCLSf • SUBSEC. COORDEN"ÇÃO U!GIS~TJVA DO SEHADO
Situação: lNCLUIDO EM ORDEM DO OIA DA SESSAO OEUBERAnVA
Incluido em Ordem do 010 da sessao dellberaUva ordlnàrla de 30.08.2001, em reglm. de urgéncia, nos termos do
ReQuertmento nO 466, de 2001. DISQ.lsslo. em turno unlco.

29/0B/2001 CCJ - ComlS$ão de ConstltUlç50, Justiça e Cidadania
Sltuo~o: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Reun~a a Comina0. é aprovado o Relatario do Senador José Agripino. que passa a constituir o Parecer da CO, peta aprovação
(111 Emenda nO 9-PLEN. na fonna da SlJbemenda nO l-CO, e pela aprovação da Emenda nO lO-PtEN. Fk.a pretudiQcla (l

tl~uerimentonO 431, de 2001, nos termos do Parecer. À SSClSF.

28/08/2001 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situoç80: PRONTO PARA A PAUfA NA COMISSÃO. .
'Retorne jJ esta Com'ssãor para prosselJuimento de SlJa tri!lrr'lltaçào. E i!lpresef'\tIOo pelQ RtJator, Senador Jo~e AQnptno. relato'lo
reformulodo (anexado as ns. 51 e 52). A materia consta da Paul~ da ~eunlilo 00 CCl convoeede para 29/8/2001.

28/08/2001 SGM - SECRETAR.IA GEAAl DA MESA
À CCJ, e~clarecenOo que a matéria etlcontta·Sl! em regime de uroénda e cOrtstarli da p:Juta da préKime Quinta-felr!. dia
30.0B.2oo1, as 10 hor ••.

28/0B/Z001 ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA, PLENÁRIO
Elido e oosteflormente aprovado o RQS nO 466/2001, de urgência pdca a mati!ria. A SGM. para In(lusão da matéria na 2~

s",lIa deUberlltlva ordlnana subseqüente.

Publtc:ação em 29/08/2001 no OSf p30lnas: 1864B ( Ver diátlD I

Publíal~U em 29/08/2001 no OSf páginas: 18673 ( Ver di_rio'

28/0812001 SSCLSF • SUBSEC. COORDENAÇÃO ~GI5~nVA DO SENADO
EnCllmjnhaoo ao ptenãrio.

1710812001 SSCLSf • SU8SEC. COOROENACÃO ~GlS~nI/A DO SENADO
Situação: AGENDAOO PARA ORDEM 00 DIA
Agendaoo Dare a .e55ilo deliberativo onllnórie 4e 30.8.2001. ( 14 d )

13/08/2001 55C~SF - SlJBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATJI/" 00 SENADO
Situação: AGUAROANDO INCllJSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO• __ __•.••...._ __ ~ __ .~ 4" ~ .. _.
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do O_a ODortunarnente 60 re-queromento.

PubllC~O em 14/08/2001 ro OSF paginas: 16439 { Ver dlano :

13/08/2001 SSCLSF - SU8SEC. CC ORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
EnClimlnhado 80 Plenen:J.

10/08/2001 CC] • ComlSslIo de Constltuu;ão, JUstiça e Cidadania
Encemlnhado 6. SSCLSF, B pedido. atendendo 8 SO\lCltaÇSo nO 8&/2001, de 09/08/2001, com ia finalidade de leitura de
reQuerimento de tremltatM conjunta. A tYlatéria consm da p8ura d. prôxlma reunl&o doei CO. Doend~a para 15/08/2001.

02/0612001 CO - Comissão de Coostlturc;àa, )ustl~ 4!1 Cidadania
Situação: PRONTO PARA A PAlITA NA COMISSÃO
Recebido o relatóriO do Senador José Agnplno corro voto sobre l!S Emendas de PlenáriO nO 9 elO. Maténa pronta aatil a Pauta
011 C.. mls$C1o.

13/06/2001 CCJ - Comissão de ConstitOlf;ão, JustlÇil e Cidad~nl~

Ao Se!rlldor Jose Agripino par~ relatar a'l Emendas 9 e 10 de ptenario.

\ 1/0012001 CCJ • ComlSsao de COnSlltuitiio. Justiça e Cidadania
Rec~ldo nesta Comissão.

t t/06/2001 ATA-PLEN • SU8SECRETARIA DE ATA' PLENARIO
A Presidência cgmunic& iJO Ptenáno o tennlno do prazo sextD~relre para emend8s na sexta-feira úlUm8. com acreçentaçio das
Emer.das nOs 9 e. 10 • Pie". A Comlmo de COMtituiç50. Justiça e Cidadania, para exame das emendas.

Publh::açlJo em 12/06/2001 no DSf p&Qinas: 12913· 12914 {Vet' diario ~

01l/Of;f2ooI SSQ.SF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISlJITIVA 00 SENADO
encaminhado ag Plenâlno Dara comunicação do têrmlno da prazo de apresentação de emendai.

01/0(,/2001 SGM - SECRETAfUA GERAL DA MESA
SltuaçAo: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA
Prã:lC para recebimento de emendas: ~ a 08.06.2001.

31/05/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Sltua,ão: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA
Leitura do Parecer nO 461/2001-CCl, Relator Senador José Agripino. fa\lorável ao projeto. com o .co~hlmento ddS Emendas nUs
I. 2. 4, 5 e 6 e pela relelçao das Emendas na 3, 7 e 6. ElidO o OfiCIO n< 35/2001, do Presidente do CO. comunicando
Ipro\l'!Iç!iiO da l'T\8tér1a, em ~unlAa Ordlnarla realizada em 16.5.2001. Aberture do prazo de CinCO chills úteis pua ;nterposl,ão de
reaJl'.:;a. por um dêcimo da composição da Casa, para que o projeto. seja apreoadg pelo Plenário. A ~gulr é lido o Recurso nC)
9/2001. subscrito pela Sru. Heloisa Helena l! outr05 SI"!. Senadare!, 501ldtando Amanlfestaç!io (10 Plenár10 sobre l!I mate"a. A
materla ficam j:)erllnte a Ml!Sa durant~ ctnco dias Ytets. pliUI recebImento de emenGas. Ã SG~.

Publiloção em 01/06/2001 nO DSf páOlnas: 10624 - 10636 ( Ve. di;;"o ,
Publlcaç!o em 01/06/2001 no OSF pllo,nas: 10639· 10640 t Ver diário i
22/0~f2001 SSCtSF - SU6Sec. COORDeNAçÃO LEGlSLATIVA 00 SENADO
Sltuaçào: AC:;UARDANDO LElTURA PARECER (ES)
Ane)fei. 8$ fls. 39 a 4:. leQlslaçlo Citada no parecer da ComlSs&o de Consotulç80. JUS[t(a e Cidadania ~CO). Mll~nc1

aouardand.o lelwra do parecer ela CC).

16/05/2001 CO ~ Comlsdo de Constituição. Justiça e Cidadania
Sltua~ão: APROIIADO PARECER NA COMISSÃO
Em ReunIDo OrdInária. a Comissão aprova o Projeto. e a5 Emendas nOs J, 2.4. 5 e 6. que passam a denominar~5e E~endBs nOs
l-CC] (ns. 13), 2-C0 (n•. 6 a 8), 3·CCJ (ris. 21), 4-CCI (tis, 22) e ;-CO (ns. n e 23), respe«lvamonte. São rejeitadas as
EmeMas nOi J, 7 e B. Votam veno~g5 os senadores Roberto ReQulao e Paulo ttartung, contr6rioS ao ProJeto. Anexei as fls. 27
a 30, o relatôrlo do Senador José Agripino. qLle: passa a cOnstItuir Parec~r da CC:. ravorâvcl ,à aproViJ(aO do Projeto e das
Emendas nOs 1, 2.4,5 e b. Anexei (t!5.34 a 36) Texto Final do ProJeto, na CO. Anexei às tis. 37. o Oficl:> nO 35/2001
PRESIDENCIAl CO. ao PrMidente do Senado federal, ft11 cumprimento ao (hspe>stõ no art. 91. § 20 , do Regimento Interno do
SF. À SGl'l.

J6/0S/2oo1 CO - Comlssilo de Constituic;Bo, Justir;a e CidadanJ"
SItuação: PRONTO PARA A PAt!rA NA COMISSÃO
ReD!bldo o relatório do Senador José AgripIno. Matéria constante da Pauta da Reunl;io Ordlllána de51a data.

09/05,' 2001 CO - ComlssRo de Consnluiç!o, Justl,a e Cidadania
S'lua~'o: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO 00 RELJ.TOR
Em Reunlao Ordinárla. a matéria tol redlstrtbuída ao Sen.ador José AQr1lJlno, para relatar, e teve sua d~lJberação adiada para.lll
próxima Reunião.

21/02/2001 CCJ • Comfslilo de Constituição. Justtc;. e Cldadanllll
Situa~.o: PRONTO PARA A PAUTA NA CO~lISSÀO
A.ecebi"D o relatório da Seno José JOrge, com voto pela rejeição da emenda no 3- CO de autoria do Seno Sebastl:io Roena.
MDté,IJ pronta oara a Plillta na Comlssao.

13} 121 2000 CO ~ Comissão de COnstrtulçAQ. Justiça e C,dadant21
Sltuaç~o: MATElUA COM A RELATORIA
Encam:nhado ao SenbGor JCtSI! Jorge para relatar a Emenda nO ]. de eutcrli!l do Senador SebastIão Rodll!.

1211212000 CO· ComlS.eo de Cons~tulçRo, Justiça. Cldo.anl.
Slluaç;o: AGUARDANOO OES1G«AÇÃO 00 RELATOR
Recebit10 do Gab. do Seno JDsé Eduaf'CO Outl1l, com Votg em Separado. Matéria incluiaa na pauta do dIa 13/12/2000.

07/121 looO CO - Comissão de ConsbtlJ'o;ão. Justiça e Cldadanlo
Anexei Emenda nO 03. de autorta (\0 Senador Sebll5tlàQ Racha.

07/121./000 CO - COmissão de ConsUtlJlo;ão, Justiça e Cldodanla
Ao Gat;-'nete do Senador Jose Eduardo Ou~rD para vlsl8.

06/1211000 CO - COmissão de Cons(ltlJlção, JuW~a e Cidadania
SibJa~D: PEDICO Oê VISTA CONCEDIDO
Anexei Emenda nO 2, de autoria do S~nador Antônia Carios "all!!lda~. aoresentada durante a reunl!o da Comlss&o. O Reletor
apresenta relatório favoravet à aprovaçlo do Projeto oom as Emendas nO iR e Emenda nO 2 (vide fragmentos dn ngtas
taqulgr:íficas a5 "5. nO 14 a 19). IniCiada a di5tus51o do Projeto a PreSldfncl.a con~e 'Vlsta!o Senador José fduarco Outr! até
a pró.-ime reunl40 ordinAtta.

01/12/.000 CO - Comlssao de Const1luiç3o. Justiça e Cidadania
SItuação: PRONTO PAR.' A PAlITA NA COMISSÃO
Recebida o retatãrlo do Senador José Jorge, corn voto pela apto"!IIçlo da matériZl. com Emenda N0 1R(SupresSl\,8). Materla
pronta para a Pauta M Comlsslo.

16/11/1000 CC] • Comrssão de ConstilulçAo. Justiça e Cld~dBnl!o

S.tuaç5·,); MATÉRIA COM A RELATORJA
oe"gn;l(lO o St!nêSdOt" Jos@ Joro. como relator da matérill. Ao GabInete do senador José JOrQe para emillr relatóriO.

14/11/~OCOCCJ . Comissão de ConstitUição, JlJstlçe e Cidadania
SltueçRu: AGUARD~.NDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
"&10 fQrQfl\ Ipresef\tadas e-menaas nO prWl) regimental.

08/1112000 CO ~ Comissão de ConstitulçJo. Justiça e CldadanlB
SItuação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMEND.AS
Matéria sobre D Mesa desta Comissao agul!!Irdando apresentac;.ao de emendasl e posterior diStribuiçaQ.

07/11/2000 ATA·PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura. À Coml5sào de Constltulç!O. Jusnca e Cldadanll!!l. em declsào termmCltlva. onde podera receber emendas no prazo de
CinCO d.;ss ütels, após pu!)licedo e dlstribuldo em avul5(1s. Ao PtEG. com destino ia CCJ, para decls40 terrrllnatlYD.

Publlc&çãG em OS/1l/2000 no OSf paQinas: 21940· 11942 I. Ver diarto)

07/111:2000 PLEG - PROTOCOlO LEGI5l..ATIVO
este p."cesso contém OS (CInco) folhas numerada. e rubricadas. Á SSCOM.
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Ofício nO 1.098(SF)

Brasília, 6 de setembro de 2001.

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

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

metido à revisão da Câmara dos Deputados, nos ter
mos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de lei
do Sanado n° 242, de 2000, constante dos autógrafos
em anexo, que "altera a lei n09.504, de 30 de setembro
de 1997, que estabelece normas para as eleições."

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson, Pri
meiro Secretário.

PROJETO DE LEI N° 5.349, DE 2001
(Do Sr. Marcos Afonso)

Obriga as empresas de refrigerantes
e similares a recolherem os vasilhames
de seus produtos.

(Apense-se ao Projeto de lei na 203,
de 1991)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam as empresas de refrigerantes e be

bidas similares obrigadas a recolher os vasilhames
que acondicionam seus produtos, após o uso pelo
consumidor, observada a seguinte proporção em re
lação ao total dos produtos que colocam no mercado:

I - vinte e cinco por cento no prazo de um ano a
partir da publicação desta lei;

11- cinqüenta por cento no prazo de dois anos a
partir da publicação desta lei;

111 - setenta e cinco por cento no prazo de três
anos a partir da publicação desta lei.

§ 1° Os vasilhames recolhidos devem ter a se
guinte destinação, atendidas as normas de saúde e
ambientais pertinentes:

I - reutilização;

11 - reciclagem.
§ 2° A concessão ou a renovação de licença am

bientai das empresas de que trata o caput condicio
na-se à comprovação do cumprimento do disposto
neste artigo.

Art. 2° Os infratores desta lei sujeitam-se às
sanções administrativas e às penalidades previstas
na lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O Brasil ocupa o terceiro lugar no mercado mun
dial de refrigerantes. Na última década, o mercado
brasileiro de refrigerantes quase dobrou, pois passou
de 5,9 bilhões de litros em 1990 a mais de 11 bilhões
de litros em 1999.

A par desse enorme crescimento, outra faceta
desses produtos chama a atenção. Trata-se da forma
de acondicionamento e sua relação com o sistema de
compra pelo consumidor. Há poucos anos atrás, os
refrigerantes eram vendidos em vasihames de vidro
e, para sua aquisição, o consumidor deveria levar um
vasilhame vazio do mesmo tipo. Depois, esses vasi
lhames foram substituídos por embalagens plásticas
descartáveis. E, mais recentemente, para recuperar o
espaço perdido, o setor de vidro lançou as embala
gens de vidro descartáveis.

Como resultado dessa mudança nos padrões
de produção e consumo, a quantidade de resíduos
sólidos domiciliares tem crescido substancialmente,
com maior ônus para a Administração Pública e, por
conseguinte, para o contribuinte. O encargo não é
apenas financeiro, vale dizer. Cidades médias e gran
des enfrentam, ainda, o problema de não ter mais es
paço para disporem seus resíduos sólidos.

Urge, portanto, que os fabricantes de refrigeran
tes assumam parcela de responsabilidade no recolhi
mento e reciclagem dos vasilhames que utilizam, ra
zão pela qual contamos com o apoio necessário para
a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2001. 
Deputado Marcos Afonso.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

lEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.

Dispõe Sobre as Sanções Penais e
Administrativas Derivadas de Condutas e
Atividades Lesivas ao Meio Ambiente, e
dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 1° (Vetado)
Art. 2° Quem, de qualquer forma, concorre para

a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas
penas a estes cominadas, na medida da sua culpabili
dade, bem como o diretor, o administrador, o membro



Para divisão da renda familiar, considera-se o
número de pessoas que vivem sob o mesmo teto, as
sim entendido: o cônjuge, o (a) companheiro(a), os
pais, os filhos e irmãos não emancipados de qual
quer condição, menores de 21 anos ou inválidos.

Têm-se, ainda, que, pela legislação vigente, o be
nefício pode ser pago a mais de um membro da famma,
desde que comprovadas todas as condições exigidas,
sendo que, neste caso o valor do amparo assistencial
anteriormente concedido a outro membro do mesmo
grupo familiar, passa a integrar a renda para efeito de
cálculo por pessoa do novo benefício requerido.

Por seu turno, o pagamento do benefício cessa
no momento em que ocorrer a recuperação da capa
cidade laborativa ou em caso de morte do beneficiá
rio, não dando Direito aos dependentes de requerer o
Benefício de Pensão por morte.

Com o objetivo de aprimorar a legislação neste
particular, é que apresentamos o presente PL, para
conceder, ao membro da família que, comprovada
mente, incorreu em cuidados para com o deficiente o
beneHcio, na forma de pensão por morte, da presta
ção continuada do amparo assistencial devido ao por
tador de deficiência.

Na maioria dos casos, são milhares de mães que,
durante grande parte de suas vidas, dedicam-se inte
gralmente aos mínimos e necessários cuidados para
com os seus filhos deficientes e, quando estes falecem,
não têm mais condições de procurar emprego e de pro
ver o seu sustento em razão da cessação do benefício e
do longo tempo que tiveram de dedicação exclusiva.

Assim, é com esse espírito que submetemos
esta proposição aos nobres pares, que, se aprovada,
trará um módica, mas representativa contribuição

Justificação

De acordo com a Lei de Organização da Assis
tência Social-LOAS, o Amparo Assistencial, no valor
de um salário mínimo, é pago ao portador de deficiên
cia incapacitado para a vida independente e para o
trabalho, assim como ao idoso, com 67 (sessenta e
sete) anos de idade ou mais, que não exerça ativida
de remunerada, desde que:

• Possuam renda familiar mensal per capita,
inferior a UI do salário mínimo;

• Não estejam vinculados a nenhum regime de
previdência social; e

• Não recebam benefícios de espécie alguma.

Dá nova redação ao § 1° e acresce o
§ l°-A ao art. 21, da Lei n° 8.742, de 7 de
dezembro de 1993 - LOAS, e dá outras
providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 4.325,
de 2001)

PROJETO DE LEI N° 5.356, DE 2001
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará o dis
positivo nesta Lei no prazo de 30 (trinta) dias após a
sua publicação, em especial a forma simplificada,
mediante declaração sob as penas da Lei, de com
provação pelo membro da família dos cuidados com
que incorreu para com o deficiente.

Art. 3° O art. 21, da Lei n° 8.742/93, passa a vi
gorar acrescido do seguinte § 1°-A:

"Art.21 .
§ 1°-A No caso de morte do beneficiário

portador de deficiência, o benefício de pres
tação continuada de que trata o art. 20, aten
didas as demais condições legais, será con
cedido, na forma de pensão por morte, o
membro da família que, comprovadamente,
incorreu em cuidados para com o deficiente."

.......................................................(AC)

o Congresso Nacional Decreta:

Art. 1° Esta Lei altera e acrescenta dispositivo à
Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que "dispõe
sobre a organização da Assistência Social", para con
ceder, às pessoas que especifica e na forma de pen
são por morte, o beneffcio de prestação continuada do
amparo assistencial devido ao portador de deficiência.

Art. 2° O § 1°, do art. 21, da Lei n° 8.742/93, pas
sa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21 .
§ 1° O pagamento do benefício cessa

no momento em que forem superadas as
condições rferidas no caput, ou em caso de
morte do beneficiário idoso."

.......................................................(NR)
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de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sa- blicação.
bendo da conduta criminosa de outrem, deixar de im
pedir a sua prática, quando podia agir para evitá-Ia.
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para aqueles que, com sacrifício, dedicaram-se a
prestar auxílio e cuidados aos seus entes queridos.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001. 
Deputado Pedro Fernandes.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI"

LEI N° 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

Dispõe sobre a organização da as
sistência social e dá outras providências.

lEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAPíTULO IV
Dos benefícios, dos serviços, dos programas e

dos projetos de assistência social

SEÇÃO I
Do Benefício de Prestação Continuada

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a
garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta)
anos ou mais e que comprovem não possuir meios de
prover a própria manutenção e nem de tê-Ia provida
por sua família.

§ 1° Para os efeitos do disposto no caput, enten
de-se como família o conjunto de pessoas elencadas
no art. 16 da lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, des
de que vivam sob o mesmo teto.

§ 1° com redação dada pela Lei n09.720, de 30-11-1998

§ 2° Para efeito de concessão deste benefício, a
pessoa portadora de deficiência é aquela incapacita
da para a vida independente e para o trabalho.

§ 3° Considera-se incapaz de prover a manuten
ção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a fa
mília cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4
(um quarto) dc salário mínimo.

§ 4° O benefício de que trata este artigo não
pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer
outro no âmbito da seguridade social ou de outro regi
me, salvo o da assistência médica.

§ 5° A situação de internado não prejudica o dire
ito do idoso ou do portador de deficiência ao benefício.

§ 6° A concessão do benefício ficará sujeita a
exame médico pericial e laudo realizados pelos servi
ços de perícia médica do Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS.

• § 6° com redação dada pela Lei n°9. 720, de 30-11-1998

§ 7° Na hipótese de não existirem serviços no
município de residência do beneficiário, fica assegu-

rado, na forma prevista em regulamento, o seu enca
minhamento ao municipio mais próximo que contar
com tal estrutura.

• § 7" com redação dada pela Lei n° 9.720, de 30-11- 1998

§ 8° A renda familiar mensal a que se refere o §
3° deverá ser declarada pelo requerente ou seu repre
sentante legal, sujeitando-se aos demais procedi
mentos previstos no regulamento para o deferimento
do pedido.

§ 8° acrescido pela Lei nO 9. 720, de 30-11-1998.

Art. 21. O benefício de prestação continuada
deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da
continuidade das condições que lhe deram origem.

§ 1° O pagamento do benefício cessa no mo
mento em que forem superadas as condições referi
das no caput, ou em caso de morte do beneficiário.

§ 2° O benefício será cancelado quando se
constatar irregularidade na sua concessão ou utiliza
ção.

PROJETO DE LEI N° 5.361, DE 2001
(Do Sr. Luís Barbosa)

Torna crime a "clonagem" de seres
humanos.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 2.811,
de 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei transforma em crime a conduta

de clonagem de seres humanos.
Art. 2° O Código Penal. Decreto-lei nO 2.848, de

7 dezembro de 1940, passa a vigorar com o acrésci
mo do seguinte artigo 267.A.:

"Art. 267-A. Realizar a clonagem de
seres humanos, para qualquer fim:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco)
anos, e multa" (NR)

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Faz cinco anos que o homem conseguiu romper
o ciclo natural da vida na Terra: clonou uma ovelha a
partir de células das glândulas mamárias de outra
ovelha adulta. A partir daí vieram vacas, porcos, ma
cacos e sapos.

Agora pretende o homem criar em laboratório
cópias de si mesmo ou, quem sabe, de pessoas que
já morreram.
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Severino Antinori, ginecologista, anunciou que até
novembro do corrente ano começará a testar em huma
nos a mesma técnica de clonagem usada na ovelha.

As reações a mais esta loucura humana estão
aparecendo em todo o mundo, e apenas uma parcela
insignificante de pessoas a ela é favorável.

Panos Zavos, pesquisador grego que trabalha
nos Estados Unidos, afirmou que a clonagem huma
na se daria em no máximo dois meses, à emissora de
televisão norte-americana CBS.

A Câmara dos Estados Unidos, já no mês pas
sado, aprovou lei que impõe pena de 10 (dez) anos de
prisão e multa de um milhão de dólares, a quem clo
nar seres humanos.

Esta prática atenta, indubitavelmente, contra a
própria dignidade do ser humano.

Poder-se-á, em breve, ter uma cópia de Adolph
Hitler, Mussolini, e até mesmo quem sabe de Átila, o
rei dos hunos e visigodos, que era chamado o flagelo
de Deus, por suas crueldades. Monstros do passado
poderão ser recriados, serão formas requintadas de
um novo Frankenstein.

É necessário, e urgente, que se coíba esta for
ma ignominiosa de pesquisa.

Ora, qual a finalidade de se criar seres em labo
ratório que poderão ter os mais variados distúrbios,
uma vez que não gerados de acordo com as leis natu
rais? Parece-nos de imensa torpeza o fim de alguns
cientistas querem alcançar.

Quantas crianças nascerão, se é que isso acon
tecerá, com deformidades físicas, mentais, ou com
tendências a loucuras e comportamentos os mais so
ezes e inimagináveis.

É necessário proibir, até mesmo a tentativa,
desta criação teratológica da ciência.

Para que em nosso País isso não ocorra é que
apresentamos esta proposta e para ela conto com o
apoio dos ilustres pares nesta Casa.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001. 
Deputado Luís Barbosa.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI"

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

Código Penal

PARTE ESPECIAL

TíTULO VIII
Dos crimes contra a incolumidade pública

CAPíTULO 111
Dos crimes contra a saúde pública

Epidemia

Art. 267. Causar epidemia, mediante a propa
gação de germes patogênicos:

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

de julho de 1990.

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

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

Infração de medida sanitária preventiva
Art. 268. Infringir determinação do poder públi

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

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.099, DE 2001

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

MENSAGEM N° 817/00
TVR N° 52/00

Aprova o ato que renova a concessão
da TV SBT Canal 5 de Porto Alegre S/A
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

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

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do decreto de

28 de abril de 2000, que renova a concessão da TV
SBT CanaiS de Porto Alegre S/A, para explorar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
pelo prazo de quinze anos, a partir de 20 de agosto de
1996, sem direito de exclusividade, na cidade de Por
to Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.



Brasília, 25 de abril de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata de renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio-

TVR N° 52, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 817/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renova con
cessão da TV SBT Canal 5 de Porto Ale
gre S/A. a partir de 20 de agosto de 1996,
para explorar, sem direito de exclusivida
de, pelo prazo de quinze anos, serviços
de radiodifusão de sons e imagens (tele
visão), na cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grarde do Sul.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54))
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Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na 8 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
data de sua publicação. Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2001. - De- São João - PR
putado César Bandeira, Presidente. 9 - Rádio Independente de Barretos Ltda, a par-

tir de 10 de maio de 1994, na cidade de Barretos 
SP:

10- Rádio Pirajui Ltda.; a partir de 10 de maio de
1994, na cidade de Pirajui - SP;

11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A. a partir
de 10 de maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP;

12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de 10

de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP;
13 - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de

setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte - SC;
14 - Rádio Sideral Ltda., a partir de 10 de maio

de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS;
15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju

nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP;
16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a

partir de 10 de novembro de 1993, na cidade de Santa
Maria- RS;

17 - Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda.,
a partir de 10 de maio de 1994, na cidade de Itatiba 
SP;

18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba 
MG;

19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir
de 10 de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP;

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seberi - RS;

21 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir
de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê - SC;

22 - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
Alegre RS;

23 - TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA;

24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
de Presidente Prudente - SP.

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando Hen
rique Cardoso.

EM n° 119/MC

3 - Rádio Clube Jacarei Ltda.; a partir de 10 de
maio de 1994, na cidade de Jacarei - SP;

4 - Empresa de Radiodifusão Tupinambàs
Ltda.; a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS.

5 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda.; a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina - GO

6 - Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra
do Garças - MT

7 - Rádio Nova São Manuel Ltda.; a partir de 25
de março de 1992, na cidade de São Manuel- SP;

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

com o § 30 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã 
RS;

2 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda.; a partir
de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz 
RN;

• •. I·'" ".~";'
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nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas 10- • Fundação Espírita Andre Luiz, concessionária
cal idades e Unidades da Federação indicadas: de serviço de radiodifusão sonora em onda

• Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., conces- média na cidade de Guarulhos, Estado de São
sionária de serviço de radiodifusão sonora em Paulo (Processo n° 50830.000295/94);

onda média na cidade de Tupanciretã, Estado • Rádio Verde Vale Ltda., concessionária de ser-
do Rio Grande do Sul (Processo n° viço de radiodifusão sonora em onda média na
53790.000031/94); cidade de Braço do Norte, Estado de Santa

• Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., conces- Catarina (Processo n° 29820.000434192);
sionária de serviço de radiodifusão sonora em • Rádio Sideral Ltda., concessionária de serviço
onda média na cidade de Nova Cruz, Estado de radiodifusão sonora em onda média na cida-
do Rio Grande do Norte (Processo n° de de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do
53780.000094/97); Sul (Processo n° 53790.000206/94);

• Radio Clube Jacaref Ltda., concessionária de • Rádio Cruzeiro Ltda., concessionária de ser-
s~rviço :te radiodifusão ,sonora em on_da mé- viço de radiodifusão sonora em onda média
dia na Cidade de Jacarel, Estado de Sao Pau- na cidade de Cruzeiro Estado de São Paulo
lo (Processo n° 50830.001549/93); (Processo n° 29100.000221/91);

• Empresa de Radiodifusão Tupinambás Ltda., • Sociedade Rádio Santamariense Ltda. con-
concessionária d? ~erviço.de radiodifusão so- cessionária de serviço de radiodifusão s~nora
nora em onda media na Cidade de Dourados, em onda média na cidade de Santa Maria
Estado do Mato Grosso do Sul (Processo n° Estado do Rio Grande do Sul (Processo n~
53700.000896/98); 50790.000855/93);

• Rádi? D!f~sora Ser~a dos Cri.sta.is L~da., con- • Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda., can-
cesslonana,d~ servl90 de radlod~fus~o sonora cessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda .~edla na cldadoe de Cnstallna, Esta- em onda média na cidade de Itatiba, Estado de
do d~ Go~as (Processo n 53670.000390/97); São Paulo (Processo n° 50830.000222194):

• RádiO Dlfusora de Barra do Garças Ltda., Rád' Dif d Ub ba Ltd . á
., . .. - • 10 usora e era a., concesslon -

concesslonána de serviço de radlodlfusao so- . d . d d·od·f - d
d éd· 'd d d B na e serviço e ra I I usao sonora em on a

nora em on a m la na CI a e e arra do éd··d d d Ub aba E t d d M'
E M G P ° m la na CI a e e er ,sa o e mas

Garças, stado do ato rosso ( rocesso n G . (P ° 50710000749/93)'
53690.000013/93); erals rocesso n . ,

• Rádio Nova São Manuel Ltda. concessionária • Rádio Cultura de Campinas Ltda., concessio-
de serviço de radiodifusão s~nora em onda nária de ~erviç~ de radiodifu~o sonora em
média na cidade de São Manuel Estado de onda média na Cidade ae Campinas, Estado de
São Paulo (Processo n° 29830.000024/92); São Paulo (Processo n° 50830.000263/94);

• Rádio São João do Sudoeste do Paraná • Rádio Sociedade Seberi Ltda., concessionária
Ltda., concessionária de serviço de radiodifu- d? servi~o de radiodifu~o sonora em.onda mé-
são sonora em onda média na cidade de São dia na Cidade de Seben, Estado do RIO Grande
João, Estado do Paraná (Processo n° do Sul (Processo n° 53790.000887/97):

53740.000108/98); • Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., concessioná-
• Rádio Independente de Barretos Ltda., con- ria de serviço de radiodifusão sonora em onda

cessionária de serviço radiodifusão sonora em média na cidade ce Xanxerê, Estado de Santa
onda média na cidade de Barretos, Estado de Catarina (Processo nO 29820.000348192);
São Paulo (Processo n° 50830.000211/94); • TV SBT-CanaI5 de Porto Alegre SIA, conces-

• Rádio Pirajuí Uda., concessionária de serviço sionária de serviço de radiodifusão de sons e
de radiodifusão sonora em onda média na ci- imagens (televisão) na cidade de Porto Ale-
dade de Pirajuí, Estado de São Paulo (Pro- gre, Estado dc Rio Grande do Sul (Processo
cesso n° 50830.000282/94); n° 53830.000562/96);

• Rádio Difusora de Piracicaba SIA, concessio- • TV SBT-CanaI5 De Belém SIA. concessioná-
nária de serviço de radiodifusão sonora em rfa de serviço de radiodifusão de sons e ima-
onda média na cidade de Piracicaba, Estado gens (televisão) na cidade de Belém, EstaDo
de São Paulo (Processo n° 50830.000152194); do Pará (Processo n° 53830.000560/96);



DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000

2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto n° 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamentou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali
sados pelos orgãos técnicos deste Ministério e consi
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica
ções necessárias à renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n° 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto n° 88.066, de 1983, submeto o assunto
à superior consideração de Vossa Excelência para de
cisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional,
em cumprimento ao § 3° do art. 223 da Constituição.

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

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223. ca
put, da Constituição, 33, § 3°, da Lei n° 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6° da Lei nO 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6°, in
ciso I, do Decreto n088.066, de 26 de janeiro de 1983.

Decreta:
Art. 1° Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

I - Rádio Sociedade Tupanciretã LIda., a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP n°432, de 29 de abril de 1955, e renovada pelo
Decreto n° 89.629, de 8 de maio de 1984 (Processo
n° 53790.000031/94);

11- Rádio Curimataú de Nova Cruz LIda., a par
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De
creto n° 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada
pelo Decreto n° 96.867, de 29 de setembro de 1988
(Processo n° 53780. 000094/97);
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• Televisão Bandeirantes de Presidente Pru- 111- Rádio Clube Jacarei Ltda., a partir de 1° de
dente Ltda., concessionária de serviço de ra- maio de 1994, na cidade de Jacarei, Estado de São
diodifusão de sons e imagens (televisão) na Paulo, outorgada pela Portaria MVOP n° 155, de 16
cidade de Presidente Prudente, Estado de de fevereiro de 1950, e renovada pelo Decreto n°
São Paulo (Processo n° 53830.000512196). 91.011, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo n°

50830.001549/93);
IV - Empresa de Radiodifusão Tupinambás

Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada
pelo Decreto n° 96.647 de 5 de setembro de 1988
(Processo n° 53700.000896/98);

V - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto n°
80.230, de 25 de agosto de 1977, e renovada pelo
Decreto n° 95.258, de 19 de novembro de 1987 (Pro
cesso n° 53670.000390/97);

VI - Rádio Difusora de Barra do Garças Ltda, a
partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra do
Garças, Estado do Mato Grosso, outorgada pelo De
creto n° 88.445. de 29 de junho de 1983 (Processo n°
53690 000013/93);

VII - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de 25
de março de 1992, na cidade São Manuel, Estado de
São Paulo outorgada pelo Decreto n° 86.961, de 25 de
fevereiro de (Ilegível) (Processo n° 29830.000024192);

VIII - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria
MC n° 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a
passar à condição de concessionária em virtude de
aumento de potência de s estação transmissora, con
forme Exposição de Motivos n° 112, de 12 de setem
bro de 1994, do Ministério das Comunicações (Pro
cesso n° 53740.000108/96);

IX - Rádio Independente de Barretos Ltda., a
partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Barretos,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nO 31 - B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo
Decreto n° 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo
n° 50830.000211/94);

X - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1° de maio de
1994, na cidade de Pirajuf, Estado de São Paulo, ou
torgada pela Portaria MVOP n° 239, de 11 de março
de 1946, renovada pela Portaria MC n° 251, de 9 de
outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude do aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos n° 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério
das Comunicações (Processo nO 50830.000282194);

XI - Rádio Difusora de Piracicaba SIA. a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de Piracicaba, Esta-
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do de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nO de novembro de (ilegível) do Ministério das Comuni-
41, de 22 de janeiro de 1948, e renovada pelo Decreto cações (Processo nO 50830.000222/94);
n° 89.406, de 29 de fevereiro de 1984 (Processo n° XVIII- Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir
50830.000152194); de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba,

XII - Fundação Espírita André Luiz, a partir de Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto n°
1° de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado 38.076, de 12 de outubro de 1955, e novada pelo De-
de São Paulo, outorgada originariamente pela Porta- ereto n° 96.845, de 28 de setembro de 1988 (Proces-
ria MVOP n° 420, de 26 de julho de 1956, à Radio Di- so nO 50710,000749/93);
fusora Hora Cert~ Ltda., cuja denominação social foi XIX _ Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir de
alterada para Rádio BoaoNova de Guarulhos Ltda:, re- 10 de maio de 1994, na cidade de Campinas, Estado de
novada pelo D~creto n 89.590, de 27 de abnl de São Paulo, outorgada pela Portada MVOP n° 637, de 10
1984, e transfenda pelo .De~r~to de 10 de deze~br? de janeiro de 1952, renovada pelo Decreto nO 90.101, de
de 1997, para a concesslonana de que trata este mCI- 27 d t d 1984 (P ° 50830 000263/94)'
so (Processo n0 50830.000295/94); e agos o , ~ . rocesso n . . . '

XIII- Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de XX - Radlo Socled.ade Seben Ltd~., a partir de?
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte, deoutubrode1997,nacldadedeSeben~EstadodoRlo

Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n° Grande do Sul, outorgada pelo ~ecreto n 94.750, d~ 10
87.402, de 13 de julhode 1982, a Rádio Verde Vale de de agosto de 1987(Processo n 53790.000887/97),
Braço ao Norte Ltda., autorizada a mudar sua deno- XXI- Radio Difusorade Xanxerê Ltda., a partir de
minação social para a atual, conforme Exposição de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê. Estado de
Motivos n° 146, de 20 de maio de 1998, do Ministério Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n 87.316, de 21
das Comunicações (Processo nO 29820.000434/92); de junho de 1982 (Processo n° 29820.000348192).

XIV - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1° de maio Art. 2° Fica renovada a concessão das entida-
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio des abaixo mencionadas, para explorar sem direito
Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP n° 969, de exclusividade, peto prazo de quinze anos, serviço
de 18 de novembro de 1948, e renovada pelo Decreto de radiodifusão de sons e imagens (televisão)
n° 90.422, de 8 de novembro de 1984 (Processo n° 1_TV SBT-CanaI5 de Porto Alegre SIA. a partir de
53790.000206/94); 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto Alegre, Esta-

XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de junho do do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto n°
de 1991 , na ~i~ad~ de Cruz.eira, ~stado de São Paulo, 85.841, de 25 de março de 1981, a SBT - Sistema Bra-
outorgada onglnarlamente a Emissoras do Vale Ltda., sileiro de Televisão S.C. Ltda., autorizada a mudar sua
conf~rme Portaria MC n° 11.1 ~de 11 de junh? d: ~ 981, denominação social para a atual, conforme Portaria n°
a~tonzada a passar a con~lça? de concesslo~ana em 285 de 28 de abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regi-
vl~ude de aumento de poten;la de sua estaça~ tra~s- onal do Departamento Nacional de Telecomunicações
mlssora, conforme Decreto n 86.835, de 12 de Janeiro em São Paulo (Processo n 53830.000562196)'
de 1982, transferida para a concessionária de que tra- , '.
ta este inciso, conforme Exposição de Motivos nO 259, 11 - TV SBT-CanaI5 ~e Belem S/A., a partir de
de 6 de novembro de 1984 do Ministério das Comuni- 20 de agosto de 1996, na Cidade de Belém, Estado do
cações Processo n° 29100'.000221/91); Para, outorgada. pelo De~reto nO 85.~4.1, de 25 d~

XVI S . d d R' d' S t . Ltd março de 1981, a SBT - Sistema BraSileiro do Televl-
- oCle a e a 10 an amanense a., a - S C Ltd t' d d d . -

partir de 1° de novembro de 1993, na cidade de Santa sao... a., au onza a a mu ar ~ua enommaçao

M . E t d d R' G d d S I t d I SOCial para a atual, conforme Portana n 286, de 28 de
ana, s a o o 10 ran e ou, ou orga a pe o b '1 d 1986 d D' t d D' t . R . I d D

Decreto n° 44.116, de 24 de julho de 1958, e renova- a n e ,o. Ire or a Ire ona. eg~ona o _e-
da pelo Decreto n° 89.543, de 11 de abril de 1984 partamento Naclo~al de Telecomunlcaçoes em Sao
(Processo n° 50790.00855/93); Paulo (Processo n 53830.000560/95);

XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba 111 - Televisão Bandeirantes De Presidente
Ltda., a partir de 1° de maio 1994, na cidade de Itati- Prudente Ltd~., a partir de 31 de julho de 19~6, na ci-
ba Estado de São Paulo outorgada pela Portaria dade de PreSidente Prudente. Estado de Sao Paulo,
MVOP nO 926 de 19 de o~tubro de 1951 renovada outorgada pelo Decreto n 86.069, de 3 de junho de
pelo Decreto ~o 91.571, de 23 de agosto de 1985, e 1981 (Processo n° 53830.000512196)
autorizada a mudar sua denominação social para a Art. 3° A exploração do serviço de radiodifusão,
atual, conforme Exposição de Motivos nO 298, de 12 cujas concessões são renovadas por este Decreto,
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reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 4° A renovação da concessão somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Naci
onal, nos termos do § 3 do art. 223 da Constituição.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 3 de abril de 2000; 179° da Indepen
dência e 112° da República, - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 999-C. Civil.

Brasília, 13 de junho de 2000

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providencias".

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, por
meio da Mensagem n 817, de 2000, o ato que renova
a concessão outorgada à TV SBT Canal 5 de Porto
Alegre S/A para explorar, a partir de 20 de agosto de
1996, pelo prazo de quinze anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

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

11- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela TV SBT Canal 5 de Porto Alegre S/A., executan
te de serviço de radiodifusão de sons e imagens (tele
visão) na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Gran
de do Sul, encontra-se de acordo com a prática legal
e documental atinente ao processo renovatório.

As exigências do Ato Normativo nO 1, de 1999,
desta Comissão, foram atendidas e os documentos
juntados ao autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de Constitucionalidade especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
Jos quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 28 de junho de 2001. - De
putado Benito Gama, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

Aprova o ato que renova a conces
são da TV SBT Canal 5 de Porto Alegre
S/A. para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens (televisão), na ci
dade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.

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

de 28 de abril de 2000, que renova a concessão da
TV SBT Canal 5 de Porto Alegre S/A., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são), pelo prazo de quinze anos, a partir de 20 de
agosto de 1996, sem direito de exclusividade, na ci
dade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 28 de junho de 2001. - De
putado Benito Gama, 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 Benito Gama, à TVR n° 52/00, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre
senta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio



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, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme OS seguintes atos e entidades:

1 - Portaria na 380, de 31 de julho de 2000 
Associação Cultural e Artística de Radiodifusão Co
munitária e Televisão Novo Tempo, na cidade de Pa
rintins - AM;

2 - Portaria na 383, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de
Tabapuã, na cidade de Tabapuã - SP:

3 - Portaria na 384, de 31 de julho de 2000 
Associação São José Operário, na cidade de Matão
SP;

4 - Portaria na 387, de 31 de julho de 2000 
Associação Sócio-Cultural Ribeirão Branco, na cida
de de Ribeirão Branco - SP;

5 - Portaria na 391, de 31 de julho de 2000 
Associação Cultural e Comunitária "Normário Sales",
na cidade de Jussarí - BA;

6 - Portaria na 394, de 31 de julho de 2000 
Associação de Comunicação Vale do Rio Pardo, na
cidade de Santa Rita do Pardo - MS;

7 - Portaria na 397, de 31 de julho de 2000 
Associação de Senhoras de Rotarianos, na cidade de
Agua Clara - MS;

8 - Portaria na 399, de 31 de julho de 2000 
Associação dos Moradores do Bairro Esplanada de
Pacaembu, na cidade de Pacaembu - SP;

9 - Portaria na 400, de 31 de julho de 2000 
Fundação Rosa Leal, na cidade de Bocaína - PI;

10 - Portaria na 401, de 31 de julho de 2000 
Associação Beneficente, Artística Comunitárias Ana
Nunes do Rêgo - ABACANR, na cidade de Portalegre
-RN;

11. - Portaria na 403, de 31 de jul1 o de 2000 
Associação Rádio Comunitária Itaipulândia. na cida
de de Itaipulândia - PR;

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.113, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.439/00
TVR N° 354/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Vale do Rio Pardo a
executar serviço de radiodifusão comuni
tária, na localidade de Santa Rita do Par
do, Estado de Mato Grosso do Sul.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 394, de 31 de julho de 2000, que autoriza a
Associação de Comunicação Vale do Rio Pardo a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, na
localidade de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato
Grosso do Sul.

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

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2001 . - De
putado César Bandeira, Presidente.

TVR NO 354, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.439/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato da Portaria n° 394, de
31 de julho de 2000, que autoriza a Asso
ciação de Comunicação Vale do Rio Par
do a executar, pelo prazo de três anos
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Semeghini, Vice-Presidentes Alberto Goldman, 00- sem direito de exclusividade, serviços de
miciano Cabral, rris Simões, João Almeida, Luiz Pia- radiodifusão comunitária na cidade de
uhylino, Magno Malta, Nárcio Rodrigues, Saulo Coe- Santa Rita do Pardo, Estado de Mato
lho, Silas Câmara. Márcio Fortes, Josué Bengston, Grosso do Sul.
Salvador Zimbaldi, Arolde de Oliveira, Corauci Sobri- (Às Comissões de Ciência e Tecnolo-
nho, José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, gia, Comunicação e Informática; e de Cons-
Santos Filho, Ariston Andrade, Francisco Coelho, Be- tituição e Justiça e de Redação (Art. 54)).
nito Gama, Hermes Parcianello, Marçal Filho, Nair
Xavier Lobo, Nelson Proença, Ricardo Izar, Marinha
Raupp, José Borba, Jonival Lucas Júnior, Gustavo
Fruet, Ana Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge Bit
tar, Marcos Afonso, Márcio Reinaldo Moreira, Paulo
Marinho, Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Ary Kara,
Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, Or.
Hélio, Olímpio Pires e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2001. - De
putado César Bandeira, Presidente.



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 nO 53700.000506/99, resolve:

Art 1° Autorizar a Associação de Comunicação
Vale do Rio Pardo, com sede na Rua João Ferreira da
Silva, nO 1.689, na cidade de Santa Rita do Pardo,
Estado de Mato Grosso do Sul, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 21°17'57"S e longitude em
52°49'28"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

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

Aviso n° 1.752-C. Civil

Em 16 de outubro de 2000

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nOs
380,383,384,387,391,394,397,399,400,401,403,
404, 408 e 411, de 31 de julho de 2000.

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentfssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor

EM N° 418/MC
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12 - Portaria n° 404. de 31 de julho de 2000 - PORTARIA N° 394, DE 31 DE JULHO DE 2000
Associação Comunitária de Louveira (ACL), na cida
de de Louveira - SP:

13 - Portaria nO 408, de 31 de julho de 2000 
Associação Evangélica Doulos, na cidade de Colinas
do Tocantins - TO; e

14 - Portaria n° 411, de 31 de julho de 2000 
APE - Associação Paz Educacional, na cidade de
Descalvado - SP.

Brasília, 16 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

Brasília, 25 de setembro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação de Comuni
cação Vale do Rio Pardo, com sede na cidade de San
ta Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, ex
plore o serviço de radiodifusão comunitária, em con
formidade 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 iniciati
va comandada Por Vossa Excelência, essas ações
permnem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurfdica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleno,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53700.000506/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.



111 - Parecer da Comisão

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.143, DE 2001

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

MENSAGEM N° 750/01
TVR N° 1.021/01

Aprova o ato cue outorga permissão
à Abolição FM ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Mossoró, Estado
do Rio Grande do Norte.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n0266, de 16 de maio de 2001, que outorga per
missão à Abolição FM Ltda., para explorar, pelo prazo

A Comissão de Ciência e Tecnologia Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável da
Relatora, Deputada Ângela Guadagnin, à TVR nO
354/00, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice - Presidentes; Alberto Goldman, Do
miciano Cabral, Iris Simões, João Almeida, Luiz Pia
uhylino, Magno Malta, Nárcio Rodrigues, Saulo Coe
lho, Silas Câmara, Márcio Fortes, Josué Bengston,
Salvador Zimbaldi, Arolde de Oliveira, Corauci Sobri
nho, José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior,
Santos Filho, Ariston Andrade, Francisco Coelho, Be
nito Gama, Hermes Parcianello, Marçal Filho, Nair
Xavier Lobo, Nélson Proença, Ricardo Izar, Marinha
Raupp, José Borba, Jonival Lucas Júnior, Gustavo
Fruet, Ana Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge Bit
tar, Marcos Afonso, Márcio Reinaldo Moreira, Paulo
Marinho, Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Ary Kara,
Luiza Eruridina, Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr.
Hélio, Olímpio Pires e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2001. - De
putado, César Bandeira, Presidente.

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Comunicação Vale do Rio Pardo
a executar serviço de radiodifusão comu
nitária, na localidade de Santa Rita do
Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria n° 394, de 31 de julho de 2000, que autoriza a
Associação de Comunicação Vale do Rio Pardo a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo

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

Sala da Comissão, 28 de junho de 2001. - De
putada Ângela Guadagnin, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

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 Comunicação
Vale do Rio Pardo atendeu aos requisitos da legisla
ção específica e foi autorizada para execução do ser
viço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamen
tar.
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Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au- prazo de 3 (três) anos, sem direito de exclusividade,
toriza a Associação de Comunicação Vale do Rio Par- na localidade de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato
do a executar serviço de radiodifusão comunitária, Grosso do Sul.
pelo prazo de 3 (três) anos, sem direito de exclusivi- Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
dade, na localidade de Santa Rita do Pardo, Estado data de sua publicação.
de Mato Grosso do Sul. Sala da Comissão, 28 de junho de 2001. - De-

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da putada Ângela Guadagnin, Relatora.
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.



Brasília, 22 de junho 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 n° 152/97 
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cria
da pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 199 altera
da pela Portaria n° 795, de 17 de dezembro de 1997,
depois de analisar a documentação de habilitação e as
propostas técnica e de preço pela outorga das entida
des proponentes, com observância ia Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, e da Legislação específica de ra
diodifusão, concluiu que a Abolição FM Ltda. obteve a
maior pontuação do valor ponderado, nos termos esta
belecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão,
que homologuei, havendo por bem outorgar a permis
são, na forma da portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produziu efe
itos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

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

TVR N° 1.021, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 750/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 266, de 16 de maio de 2001, que outor
ga permissão à Abolição FM Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Mossoró, Estado do Rio
Grande do Norte.

(Às Comissões Oe Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54))
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de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 7 - Portaria n° 170, de 27 de março de 2001 -
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci- Rádio Areia Branca Ltda., na cidade de Caraguatatu-
dade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. ba - SP;

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na 8 - Portaria n° 171, de 27 de março de 2001 -
data de sua publicação. Cidades do Vale Rádio e Televisão Ltda., na cidade

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. - de Piquete - SP;
Deputado César Bandeira, Presindete. 9 - Portaria n° 172, de 27 de março de 2001 -

Rádio Felicidade FM Ltda., na cidade de Cabrobó 
PE;

10- Portaria n° 173, de 27 de março de 2001 
Rádio Serrana FM S/C Ltda., na cidade de Cachoei
ras de Macacu - RJ;

11 - Portaria n° 176, de 27 de março de 2001 
RBN - Rede Brasil Norte de Comunicarão Ltda, na ci
dade de Oriximiná - PA;

12 - Portaria n° 178, de 27 de março de 2001 
Rádio Principal FM lula., na cidade de Valparazo 
GO;

13 - Portaria n° 266, de 16 de maio de 2001 
Abolição FM Ltda., na cidade de Mossoró - RN.

Brasília, 17 de julho de 2001. - Fernando He
ringue Cardoso.

MC W322 EM
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, permissões
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, conforme os seguintes atos e
entidades:

1 - Portaria n° 164, de 27 de março de 2001 
Rádio FM de Iporá Ltda., na cidade de Canápolis 
MG;

2 - Portaria n° 165, de 27 de março de 2001 
Rádio Cultural Venda Nova FM Ltda., na cidade de
Afonso Cláudio - ES;

3 - Portaria n° 166, de 27 de março de 2001 
RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
cidade de Breves - PA;

4 - Portaria n° 167, de 27 de março de 2001 
Nova Oliveira FM Stereo S/C Ltda., na cidade de Cru
cilândia - MG;

5 - Portaria n° 168, de 27 de março de 200' 
RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
cidade de Monte Alegre - PA;

6 - Portaria n° 169, de 27 de março de 2001 
Rádio Nova FM Lençóis Ltda., na cidade Paulista
SP;



11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de Outubro de 1963, com a redação do
Decreto nO 2.108, de 24 de Dezembro de 1996. No
processo em questão, a Abolição FM Ltda., atendeu
aos requisitos da legislação específica e obteve a ma
ior pontuação do valor ponderado, nos termos esta
belecidos pelo Edital, tornando-se a vencedora da
concorrência para exploração do serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.

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 arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 30 de agosto de 2001. - De
putado Pedro Irujo, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que outorga permis
são à Abolição FM LIda., a explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Mossoró, Estado
do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato a que se refere a Portaria

n° 266, de 16 de maio da 2001 , que outorga permissão
à Abolição FM Ltda., para explorar, pelo prazo de 10

Em 17de 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

Excelentfssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional os
atos que outorgam permissões para explorar pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
constantes das Portarias n° 164 a 173, 176 e 178, de
27 de março de 2001; e 266, de 16 de maio de 2001.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
casa civil da Presindência da República.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformindade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nO 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
1.720, de 28 de novembro d 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo n° 53780.000036/98, Con
corrência n° 152/97 - SSRlMC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão á Abolição FM Uda,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Mossoró, Estado do
Rio Grande do Norte.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, 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 artigo 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 tornar-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° 816 - C. Civil
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PORTARIA N° 266, DE 16 DE MAIO DE 2001 mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato outorga permis
são à Abolição FM Uda., para explorar, pelo prazo de
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.

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.
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TVR N°441, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.604/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nE 473, de 14 de agosto de 2000 que au
toriza a Associação Comunitária da Radi
odifusão de Luminárias para o Desenvol
vimento Artístico e Cultural a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Luminárias,
Estado de Minas Gerais.

(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 XIII, 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, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria na 451, de 14 de agosto de 2000 
Associação de Radiodifusão Comunitária e Angical 
(ARCA), na cidade de Angical- BA;

2 - Portaria n° 453, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança do
Vale - ACREV/FM, na cidade de Salto Grande - SP;

3 - Portaria n° 454, de 14 de agosto de 2000 
Associação e Movimento Comunitário Rádio liberda
de Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;

4 - Portaria n° 456, de 14 de agosto de 2000
Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comu
nitário de Coreaú - IRC, na cidade de Coreaú - CE;

111 - Parecer da Comissão

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Radiodifusão de Lumi
nárias 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 Luminárias, Estado de Minas Gerais.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.152, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
MENSAGEM NE 1.604/00

TVR N° 441/00

(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra- O Congresso Nacional decreta:
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta-
de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. ria n° 473, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminá-
data de sua publicação. rias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural a

Sala da Comissão, 30 de agosto de 2001. - De- executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-
putado Pedro Irujo, Relator. clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na

cidade de Luminárias, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.
Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 

Deputado César Bandeira, Presidente.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o parecer favorável do Relator, Deputa
do Pedro Irujo, à TVR n° 1.021/01, nos termos do Pro
jeto de Decreto Legislativo que apresenta. Abstive
ram-se de votar os Deputados Ana Corso - Ângela
Guadagnin - Babá e Jorge Bittar.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira - Presidente; Júlio Semeghini
Vice-Presidente; Domiciano Cabral - Magno Malta 
Nárcio Rodrigues - Saulo Coelho - Silas Câmara 
Josué Bengtson - Léo Alcântara - Átila Lira - Roberto
Rocha - Salvador Zimbaldi - Márcio Fortes - Romeu
Queiroz - Corauci Sobrinho - José Mendonça Bezer
ra - José Rocha - Luiz Moreira - Mário Assad Júnior
- Santos Filho - Sérgio Barcellos - Hermes Parcia
nello - Jorge Pinheiro - Marçal Filho - Maurílio Ferrei
ra Lima - Nélson Proença- Ricardo Izar- Gastão Vi
eira, Gustavo Fruet - Luiz Bittencourt - Jonival Lucas
Júnior - Ana Corso - Babá - Jorge Bittar - Ângela
Guadagnin - Pedro Irujo - Vic Pires Franco - Nélson
Meurer - Wigberto Tartuce - Arnaldo Faria de Sá 
Luiza Erundina - Valdeci Paiva - Givaldo Carimhão
Agnaldo Muniz - Olímpio Pires - Marcos de Jesus e
Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.



PORTARIA NO 473, DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto na 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que cousta do Processo
Administrativo na 5371 0.000070/99, resolve:

Art. 10 Autorizar a Associação Comunitária de
Radiodifusão de Luminárias para o Desenvolvimento
Artístico e Cultural, com sede na Rua Prefeito Antônio
Furtado, na 656-A, Bairro Chácara, na cidade de Lu
minárias, Estado de Minas Gerais, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.

Art. 20 Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes
seus regulamentos e normas complementares.

Brasília, 11 de outubro de 2000

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
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5 - Portaria na 458, de 14 de agosto de 2000 - de Radiodifusão oe Luminárias para o Desenvolvi-
Associação de Cooperação e Desenvolvimento - mento Artístico e Cultural, com sede na cidade de Lu-
ACOOD, na cidade de Massapê - CE; minárias, Estado ce Minas Gerais, explore o serviço

6 - Portaria na 459, de 14 de agosto de 2000 - de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC, caput do art. 223, da Constituição e a Lei na 9.612, de
na cidade de Cachoeira - BA; 19 de fevereiro de 1998.

7 - Portaria na 460, de 14 de agosto de 2000 2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Associação Rádio Comunitária Sentinela do Megrete, Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
na cidade de Alegrete - RS; cuja documentação inclui manifestação de apoio da

8 - Portaria na 461, de 14 de agosto de 2000 - comunidade, numa demonstração de receptividade ca
Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR; maneira a incentivaro desenvolvimento e a sedimenta-

9 - Portaria na 462, de 14 de agosto de 2000 - ção da cultura geral das localidades postulantes.
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu- . •. . .. .
ral e Artístico de Quitandinha na cidade de Quitandi- 3. Como se depreende da Im~o~ancla da InlC~atl-
nha- PR ' va comandada por Vossa Excelencla, essas açoes

1O~ Portaria n° 465, de 14 de agosto de 2000 _ permitem que. as entida?es trab~lhem em conjunto
ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de com a .comunld~de, aUXIliando nao só no processo
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO; educacional, SOCial e cultural mas, também, servem de

11 - Portaria na 466, de 14 de agosto de 2000 - elo à integração de informações benéficas em todos os
ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social, segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
na cidade de Itupeva - SP; 4. Sobre o caso em espécie, determinei análises

~2 -:: Po~a~ia na 470,. ~~ 14 de agosto de 2000:- técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
Assoclaçao .Radlo Comunltana de Vend~ Nova do Iml- do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
grante, na cldad~ de Venda Nova do Imigrante - ES; o que se conclui da documentação de origem, con-

13 - Portaria n° 471, de 14 de agosto de 2000 - substanciada nos autos do Processo Administrativo
Ass?~iação <?ultural, Soci~l. e Artístico da cidade de na 53710.000070/99, que ora faço acompanhar, co a
Lavlnla, na Cidade de Lavlnla - SP; finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

14 - Portaria na 472, de 14 de agosto de 2000 - . .. .
Associação de Radiodifusão Comunitária de Urus- . 5. Em c?nformldade com os pr~cel~os CO~StltUCI-
sanga na cidade de Urussanga - SC onals e legaiS, a outorga de autonzaçao, objeto do

1'5 - Portaria na 473, de 14 de agosto de 2000 _ presente pr~cess~, pas~ará a produzir efeito~ legais
Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminá- somente apos dellberaçao do Congresso NaCional, a
rias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
cidade de Luminárias - MG; Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro

16 - Portaria na 479, de 14 de agosto de 2000 - de Estado das Comunicações.
Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;

17 - Portaria n° 483, de 14 de agosto de 2000 
Entidade Cultural e Beneficente dc Piraí, na cidade de
Piraí - RJ; e

18 - Portaria na 485, de 14 de agosto de 2000
Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Conuni
cação de Pontal, na cidade de Pontal- SP.

Brasflia, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N° 488/MC
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Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Radiodifusão de Lumi
nárias 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 Luminárias, Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2001

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, Associação Comunitária de Radi
odifusão de Luminárias para o Desenvolvimento
Artístico e Cultural atendeu aos requisitos da legisla
ção específica e foi autorizada para execução do ser
viço 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 cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poda Executivo, na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2001. - De
putado Alex Canziani, Relator.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria n° 473, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminá
rias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Luminárias, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2001 . - De
putado Alex Canziani, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Alex Canziani, à TVR n° 441/00, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o 11- Voto do Relator
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 21°30'50"S e longitude em
44°54'06"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

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

Aviso n 1.943 - C. Civil

Em 31 de Outubro de 2000

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional os
atos que autorizam a execução de serviços de radiodi
fusão comunitária constantes das Portarias n° 451,453,
454,456,458,459,460,461,462,465,466,470,471,
472, 473, 479, 483 e 485, de 14 de agosto de 2000.

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete á consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza e Associação Comunitária de Radiodifusão de
Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e Cultu
ral a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Luminárias, Estado de Minas Gerais.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

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



TVR N° 439, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.604/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 471, de 14 de agosto de 2000, que au
toriza a Associação Cultural, Social e

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.153, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1,604/00
TVR NO 439/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural, Social e Artístico da Cida
de de Lavínia a executar serviço de radi
odifusão comunitária, na localidade de
Lavínia, Estado de São Paulo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art, 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 471, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Cultural, Social e Artístico da Cidade de
Lavínia a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, na localidade de Lavínia, Estado de São Paulo,

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.
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Estiveram presentes os seguintes Deputados: Artístico da Cidade de Lavínia a executar,
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini, pelo prazo de três anos, sem direito de
Vice-Presidente; Domiciano Cabral, Magno Malta, exclusividade, serviço de radiodifusão
Nárcio Rodrigues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Jo- comunitária na cidade de Lavínia, Estado
sué Bengtson, Léo Alcântara, Átila Lira, Roberto Ro- de São Paulo.
cha, Salvador Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Quei- (Às Comissões de Ciência e Tecnolo-
roz, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José gia, Comunicação e Informática; e de Cons-
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Fi- tituição e Justiça e de Redação (art, 54))
lho, Sérgio Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pi- S h M b d C N ' I
h , M I F'lh M 'I' F 'L' N 'I en ores em ros o ongresso aCiona,n elro, arça I o, aun 10 errelra Ima, e son N t d rt' 49' 'XII b' d

P R, d I G - V" G t F os ermos o algo ,InCISO , com Ina o
roença, Icar o zar, astao lelra, us avo ruet, § 30 d rt' 223 d C t't' - F d I. B' J . I L J" A C com o o algo ,a ons I ulçao e era,LUIZ Ittencourt, onlva ucas Unlor, na orso, b t à ,- d V E I" .

, B' I G d ' Ped I' su me o apreclaçao e ossas xce enClas, acom-
Baba, Jorge lUar, Ange a ua agnln, ro ruJo, h d dE' - d M r d S h M'
Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce, p~n a as e xposlçoes e . o IV.?S o e~ or _ I-
A Id F ' d Sá L' E nd'na Vald 'p' nlstro de Estado das Comunlcaçoes, autonzaçoesma o ana e ,Ulza ru I, eCI alva, t I d t" d' , d
G· Id C 'b- A Id M . Oll'm' P' para execu ar, pe o prazo e res anos, sem Irelto e

Iva o anm ao, gna o UnlZ, piO Ires, I "d d 'd d' d'f - M .
Marcos de Jesus e Oliveira Filho, exc USIVI a e, ser~lços e ra 10 .1 usao comun na,

S I d C . - 5 d t b d 2001 conforme os seguintes atos e entidades:
a a a omlssao, e se em ro e . - 1 P , ° 451 d 14 d d 2000. . - ortana n ,e e agosto e -

Deputado César Bandeira, Presidente. A . - d R d' d'f - C 't" dA' Issoclaçao e a 10 I usao omunl ana e nglca
- (ARCA), na cidade de Angical - BA

2 - Portaria n° 453, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança do
Vale - ACREV/FM" na cidade de Salto Grande - SP;

3 - Portaria n° 454, de 14 de agosto de 2000
Associação e Movimento Comunitário Rádio liberda
de Comunitária FM na cidade de Taubaté - SP;

4 - Portaria n° 456, de 14 de agosto de 2000 
Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comu
nitário de Coreaú -IRC, na cidade de Coreaú - CE;

5 - Portaria n° 458, de 14 de agosto de 2000 
Associação de Cooperação e Desenvolvimento 
ACOOD, na cidade de Massapê - CE;

6 - Portaria n° 459, de 14 de agosto de 2000 
Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira OAPC,
na cidade de Cachoeira - BA

7 - Portaria n° 460, de 14 de agosto de 2000
Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;

8 - Portaria n° 461, de 14 de agosto de 2000 
Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR;

9 - Portaria n° 462, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Quitandinha, na cidade de Quitandi
nha - PR

10 - Portaria n° 465, de 14 de agosto de 2000 
ASCOM Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;

11 - Portaria nO 466, de 14 de agosto de 2000
ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva - SP;
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12 - Portaria n° 470, de 14 de agosto de 2000
Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do Imi·
grante, na cidade de Venda Nova do Imigrante - ES;

13 - Portaria n° 471 , de 14 de agosto de 2000 
Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia - SP;

14 - Portaria n° 472, de 14 de agosto de 2000
Associação de Radiodifusão Comunitária de Urus
sanga, na cidade de Urussanga - SC;

15 - Portaria n° 473, de 14 de agosto de 2000
Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminá
rias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Luminárias - MG;

16 - Portaria n° 479, de 14 de agosto de 2000 
Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;

17 - Portaria n° 483, de 14 de agosto de 2000 
Entidade Cultural e Beneficente de Piraí, na cidade de
Piraí - RJ; e

18 - Portaria n° 485, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comuni
cação de Pontal, na cidade de Pontal- SP.

Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM n° 490/MC

Brasília, 11 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Cultural, So
cial e Artístico da Cidade de Lavínia, com sede na ci
dade de Lavínia, Estado de São Paulo, explore o ser
viço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sabre 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 da origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53830.000182/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

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

PORTARIA N" 471, DE 14 DE AGOSTO 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 1Oe 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo en vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53830.000182199, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Cultural, Social e
Artístico da Cidade de Lavínia, com sede na Avenida
Otávio Pereira Felício, n° 1.570, Bairro Centro, na ci
dade de Lavínia, Estado de São Paulo, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-à 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 °33'26"S e longitude em
51 °15'37"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art.4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da constnuição, devendo a entidade
iniciar a execução de serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

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

Aviso n° 1.945 - C. Civil.

Em 31 de outubro de 2000

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

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
Relato, Deputado Oliveira Filho, à TVR n° 439/00, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre
senta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Domiciano Cabral, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Jo
sué Bengtson, Léo Alcântara, Átila Lira, Roberto Ro
cha, Salvador Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Quei
roz, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Fi
lho, Sérgio Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nelson
Proença, Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet,
Luiz Bittencourt, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso,
Babá, Jorge Bittar, Ângela Guadagnin, Pedro Irujo,
Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce,
Arnaldo Faria de Sá, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz, Olímpio Pires,
Marcos de Jesus e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural, Social e Artística da Cida
de de Lavínia a executar serviço de radi
odifusão comunitária, na localidade de
Lavínia, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria
nO 471, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Asso
ciação Cultural, Social e Artística da Cidade de Lavínia
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de 3 (três) anos, sem direito de exclusividade, na
localidade de Lavínia, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2001. - De
putado Oliveira Filho, Relator.

1- Relatório

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Cultural, Social e
Artística da Cidade de Lavínia atendeu aos requisitos
da legislação específica e foi autorizada para execu
ção do 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
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-

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Cultural, Social e Artístico da Ci
dade de Lavínia a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de 3 (três) anos, sem direito
de exclusividade, na localidade de Lavínia, Estado de
São Paulo.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, urna 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
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qual submete à apreciação do Congresso Nacional ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
os atos que autorizam a execução de serviço de radi- sentamos.
odifusão comunitária constantes das Portarias n° Sala da Comissão, 8 de agosto de 2001. - De-
451,453,454,456,458,459,460,461,462,465,466, putado Oliveira Filho, Relator.
470,471,472,473,479,483 e 485 de 14 de agosto
de 2000.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
casa civil da Presidência da República.



3 - Portaria n° 454, de 14 de agosto de 2000
Associação e Movimento Comunitária Rádio liberda
de Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;

4 - Portaria n° 456, de 14 de agosto de 2000 
Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comu
nitário de Coreaú -IRC, na cidade de Coreaú - CE;

5 - Portaria n° 453, de 14 de agosto de 2000 
Associação de Cooperação e Desenvolvimento 
ACOOD, na cidade de Massapê - CE;

6 - Portaria n° 459, de 14 de agosto de 2000 
Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC,
na cidade de Cachoeira - BA;

7 - Portaria n° 460, de 14 de agosto de 2000
Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete - RS;

8 - Portaria n° 461, de 14 de agosto de 2000
Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR;

9 - Portaria n° 462, de 14 de agosto de 2000
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Ouitandinha na cidade de Ouitandi
nha - PR;

10 - Portaria nO 465, de 14 de agosto de 2000 
ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;

11 - Portaria n° 466, de 14 de agosto de 2000 
ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva - SP;

12 - Portaria n° 470, de 14 de agosto de 2000 
Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do
Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante 
ES;

13 - Portaria n° 471, de 14 de agosto de 2000
Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia - SP;

14 - Portaria n° 472, de 14 de agosto de 2000
Associação de Radiodifusão Comunitária de Urus
sanga, na cidade de Urussanga - SC;

15 - Portaria nO 473, de 14 de agosto de 2000
Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminá
rias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Luminárias - MG;

16 - Portaria n° 479 de14 de agosto de 2000
Associação Beneficente Cultural de Comunicação

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Rádio Comunitária de Venda Nova
do Imigrante a executar serviço de radio
difusão comunitária, na localidade de
Venda Nova do Imigrante, Estado do
Espírito Santo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 1 - Portaria n° 451, de 14 de agosto de 2000-
~ 1.154, DE 2001 Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, - (ARCA), na cidade de Angical - BA
Comunicação e Informática) 2 - Portaria n° 453, de 14 de agosto de 2000-

MENSAGEM N° 1.604/00 Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança
TVR W 438/00 do Vale - ACREV/FM, na cidade de Salto Grande 

SP;

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 470, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do
Imigrante a executar serviço de radiodifusão comuni
tária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, na localidade de Venda Nova do Imigrante,
Estado do Espírito Santo.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 438, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.604/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 470, de 14 de agosto de 2001, que au
toriza a Associação Rádio Comunitária
de Venda Nova do Imigrante a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Venda Nova do
Imigrante, Estado do Espírito Santo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:



Em 31 de outubro de 2000

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nOo
451,453,454,456,458,459,460,461,462,465,466,
470,471,472,473,479,483 e 485, de 14 de agosto
de 2000.

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

1- 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,

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° 53660.000586/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Rádio Comunitá
ria de Venda Nova do Imigrante, com sede na Avenida
Ângelo Altoé, nO 450, Sala 1, Bairro Centro, na cidade
de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito San
to, 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 200 19'44"S e longitude em
41°?'50"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a 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.

Aviso n° 1.943 - C. Civil.

EM N° 491

Brasília, 11 de outubro de 2000

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Rádio Co
munitária de Venda Nova do Imigrante, com sede na
cidade de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espíri
to Santo, explore o serviço de radiodifusâo comunitá
ria, em conformidade com o caput do art. 223, da
Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivaro desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53660.000586/98, 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, Minis
tro de Estado das Comunicações.
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Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de PORTARIA NO 470, DE 14 DE AGOSTO DE 2000
lacanga - SP;

17 - Portaria n° 483, de 14 de agosto de 2000 
Entidade Cultural e Beneficente de Piraí, na cidade de
Piraí - RJ; e

18 - Portaria n° 485, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comuni
cação de Pontal, na cidade de Pontal - SP.

Brasflia, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
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acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Rádio Comunitária de Venda
Nova o Imigrante a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Venda Nova do Imigrante,
Estado do Espírito Santo.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéia 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 pro
cesso em questão, a Associação Rádio Comunitária
de Venda Nova do Imigrante atendeu aos requisitos
da legislação específica e foi autorizada a 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 esse 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, 18 de junho de 2001. - De
putado Givaldo Carimbão, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Rádio Comunitária de Venda Nova
do Imigrante a executar serviço de radio
difusão comunitária na localidade de
Venda Nova do Imigrante, Estado do
Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 470, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a

Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do
Imigrante a executar serviço de radiodifusão comuni
tária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, na localidade de Venda Nova do Imigrante,
Estado do Espírito Santo.

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

Sala da Comissão, 18 de junho de 2001. 
Deputado Givaldo Carimbão, 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 Givaldo Carimbão, à TVR n°
438/00, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Domiciano Cabral, Magno Malta,
Narcio Rodrigues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Jo
sué Bengtson, Léo Alcântara, Átila Lira, Roberto Ro
cha, Salvador Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Quei
roz, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Fi
lho, Sérgio Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nélson
Proença, Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet,
Luiz Bittencourt, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso,
Babá, Jorge Bittar, Angela Guadagnin, Pedro Irujo,
Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce,
Arnaldo Faria de Sá, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz, Olímpio Pires,
Marcos de Jesus e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.155, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.604/00
TVR N° 430/00

Aprova o ato que autoriza o Instituto
de Radiodifusão de Desenvolvimento Co
munitário de Coreaú - IRC a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Coreaú, Esta
do do Ceará.

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



Brasília, 11 de outubro de 2000

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Instituto de Radiodifusão

TVR N° 430, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.604/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 456, de 14 de agosto de 2000, que au
toriza o Instituto de Radiodifusão de De
senvolvimento Comunitário de Coreaú 
IRC, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Coreaú, Estado do Ceará.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nO 451, de 14 de agosto de 2000
Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
- (ARCA), na cidade de Angical- BA;

2 - Portaria n° 453, de 14 de agosto de 2000 -.
Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança do
Vale - ACREVIFM, na cidade de Salto Grande - SP;

3 - Portaria n° 454, de 14 de agosto de 2000 
Associação e Movimento Comunitário Rádio liberda
de Comunitária FM, na cidade de Taubaté - SP;

4 - Portaria n° 456, de 14 de agosto de 2000 
Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comu
nitário de Coreaú - IRC, na cidade de Coreaú - CE;

5 - Portaria n° 458, de 14 de agosto de 2000 
Associação de Cooperação e Desenvolvimento 
ACOOD, na cidade de Massapê - CE;
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O Congresso Nacional decreta: 6 - Portaria n° 459, de 14 de agosto de 2000 -
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC,

n° 456, de 14 de agosto de 2000, que autoriza o Institu- na cidade de Cachoeira - BA;
to de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário 7 - Portaria nO 460, de 14 de agosto de 2000-
de Coreaú - IRC a executar, pelo prazo de três anos, Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão na cidade de Alegrete - RS;
comunitária, na cidade de Coreaú, Estado do Ceará. 8 - Portaria nO 461, de 14 de agosto de 2000 -

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
data de sua publicação. Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste - PR;

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. - 9 - Portaria n° 462, de 14 de agosto de 2000-
Deputado César Bandeira, Presidente. Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu

ral e Artístico de Ouitandinha, na cidade de Ouitandi
nha - PR

10 - Portaria n° 465, de 14 de agosto de 2000 
ASCOM - Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia - GO;

11 - Portaria n° 466, de 14 de agosto de 2000 
ACCS - Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de itupeva - SP;

12 - Portaria n° 470, de 14 de agosto de 2000 
Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do Imi
grante, na cidade de Venda Nova do Imigrante - ES;

13 - Portaria n° 471, de 14 de agosto de 2000
Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia - SP;

14 - Portaria n° 472, de 14 de agosto de 2000
Associação de Radiodifusão Comunitária de Urus
sanga, na cidade de Urussanga - SC;

15 - Portaria n° 473, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminá
rias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Luminárias - MG;

16 - Portaria nO 479 de 14 de agosto de 2000 
Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
lacanga - SP;

17 - Portaria nO 483, de 14 de agosto de 2000 
Entidade Cultural e Beneficente de Piraí, na cidade de
Piraí - RJ; e

18 - Portaria n° 485, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comuni
cação de Pontal, na cidade de Pontal - SP.

Brasflia, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N° 462 IMC
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de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú - IRC,
com sede na cidadede Coreaú, Estado do Ceará, ex
piare o serviço de radiodifusão comunitária, em con
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivaro desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência essas ações per
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacio
nal, social e cultural mas, também, servem de elo á in
tegração de informações benéficas em todos os seg
mentos, 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° 53650.001755/98, 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
presenta 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° 456, DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53650.001755/98, resolve:

Art. 1° Autorizar o Instituto de Radiodifusão de
Desenvolvimento Comunitário de Coreaú - IRC, com
sede na Rua Raimundo Alferes Leopoldo, s/n°, Bairro
Centro, na cidade de Coreaú, Estado do Ceará, a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de três anos, sem direito da 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 3°33'03"S e longitude em
400 39'35"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a 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.

Aviso n° 1.943 - C. Civil

Em 31 de outubro de 2000

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nOs
451,453,454,456,458,459,460,461,462,465,466,
470,471,472,473,479,483 e 485, de 14 de agosto
de 2000.

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

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 o Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento
Comunitário de Coreaú - IRC a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Coreaú, Esta
do do Ceará.

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.
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Aprova o ato que renova a conces
são da Televisão Tuiuti S/A, para explo
rar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na cidade de Pelo
tas, Estado do Rio Grande do Sul.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante do decreto de

13 de outubro de 2000, que renova a concessão da
Televisão Tuiuti S/A. para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão), pelo prazo de
quinze anos, a partir de 10 de outubro de 1999, sem
direito de exclusividade, na cidade de Pelotas, Estado
do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 411, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.503/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do decreto
de 13 de outubro de 2000 que renova a
concessão da Televisão Tuiuti S/A para
explorar, pelo prazo de quinze anos, a

11 - Voto do Relator Vice-Presidente; Domiciano Cabral, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Jo
sué Bengtson, Léo Alcântara, Àtila Lira, Roberto Ro
cha, Salvador Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Quei
roz, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Fi
lho, Sérgio Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nélson
Proença. Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet,
Luiz Bittencourt, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso,
Babá, Jorge Bittar, Ângela Guadagnin, Pedro Irujo,
Vic Pires Franco, Nélson Meurer, Wigberto Tartuce,
Arnaldo Faria de Sá, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz, Olímpio Pires,
Marcos de Jesus e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°1.161, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.503/00
TVR N° 411/00

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Hermes Parcianello, à TVR nO
430/00, nos termos do Projeto de Decreta Legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente Júlio Semeghini,

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo
em questão, o Instituto de Radiodifusão de Desenvolvi
mento Comunitário de Coreaú -IRC, atendeu aos re
quisitos da legislação específica e foi autorizada para
execução do serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Nonnativo 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
t~ucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às nor
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na fonna do Pro
jeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 12 de junho de 2001. - De
putado Hermes Parcianello, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que autoriza o Instituto
de Radiodifusão de Desenvolvimento Co
munitário de Coreaú - IRC, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Coreaú, Esta
do do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato a que se refere a Portaria

nO 456, de 14 de agosto de 2000, que autoriza o Institu
to de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário
de Coreaú - IRC, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Coreaú, Estado do Ceará.

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

Sala da Comissão, 12 de junho de 2001. - De
putado Hermes Parcianello, Relator.

111 - Parecer da Comissão
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partir de 10 de outubro de 1999, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão de sons e imagens (televisão) na
cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande
do Sul.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituiçao e Justiça e de Redação (ART. 54»

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do de
creto de 13 de outubro de 2000, que "Renova conces
são das entidades que menciona, para explorar servi
ços de radiodifusão, e, dá outras providências". As en
tidades mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Assunção Cearense Ltda., a partir de
1° de novembro de 1993, na cidade de Fortaleza - CE
(onda média);

2 - Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Ltda., a par
tirde 1° de maiode 1994, na cidade, de Foz do Iguaçu
- PR (onda média);

3 - Frequencial - Emprendimentos de
Comunicação Ltda., originariamente Rádio Jornal de
Maringá Ltda., a partir de 1° de maio de 1994, na cida
de de Maringá - PR (onda média);

4 - Rádio Sociedade Nova Esperança Ltda., a
partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Nova
Esperança - PR (onda média);

5 - Rádio Paranavaí Ltda., a partir de 1° de maio
de 1994, na cidade de Paranavaí - PR (onda média);

6 - Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de
Janeiro Ltda., a partir de 1° de novembro de 1993, na
cidade do Rio de Janeiro - RJ (onda média);

7 - Rádio Pitangueira Ltda., a partir de 5 de ou
tubro de 1998, na cidade de Itaqui - RS (onda média);

8 - Rádio Auri Verde de Bauru Ltda., a partir de
1° de maio de 1994, na cidade de Bauru - SP (onda
média);

9 - Rádio Clube de Marília Ltda., a partir de 1°
de novembro de 1993. na cidade de Marilía - SP
(onda média);

10- Rede Associada de Difusão Ltda., originari
amente Rádio e Televisão Campestre ltda., a partir
de 30 de janeiro de 1994, na cidade de Santa Isabel
SP (onda média);

11 - Fundação Padre Anchieta - Centro
Paulista de Rádio e TV Educativas, a partir de 12 de

novembro de 1993, na cidade de São Paulo - SP
(onda média);

12 - Fundação Espírita André Luiz originaria
mente Rádio Clube de Sorocaba Ltda., a partir de 1°
de novembro de 1993, na cidade de Sorocaba - SP
(onda media);

13 - Fundação Padre Anchieta - Centro
Paulista de Rádio e TV Educativas, a partir de 1° de
novembro de 1993 na cidade de São Paulo - SP
(onda curta); e

14 - Televisão Tuiuti S/A, a partir de 10 de outu
bro de 1999, na cidade de Pelotas - RS (sons e ima
gens).

Brasília, 24 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM n° 447/MC

Brasiiia, 4 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas as entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão. nas lo
calidades e unidades da Federacão indicadas:

• Rádio Assunção Cearense Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Fortaleza, Estado
do Ceara (Processo n° 29650.000748/93);

• Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Lida., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Foz do Iguaçu, Esta
do do Paraná (Processo n053740.000408/93);

• Frequencial - Empreendimentos de Comuni
cação Ltda., concessionária de serviço de ra
diodifusão sonora em onda média., na cidade
de Maringá, Estado do Paraná (Processo n°
53740.000004/94);

• Rádio Sociedade Nova Esperança Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Nova
Esperança, Estado do Paraná (Processo n°
53740.000085/94) ;

• Rádio Paranavaí Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Paranavaí, Estado do Para
ná (Processo n° 53740.000048/94);

• Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de Ja
neiro Ltda., concessionária de serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (Pro
cesso n° 55770.000259/93);
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• Rádio Pitangueira Ltda., concessionária de DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 2000
serviço de radiodifusão sonora em onda mé- Renova concessão das entidades
dia, na cidade de Itaqui. Estado do Rio Gran- que menciona, para explorar serviços de
de do Sul (processo n° 53790.000864/98); radiodifusão, e dá outras providências.

• Rádio Auri Verde de Bauru Ltda., concessio- O Presidente da República, no uso das atribui-
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Bauru. Estado de ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca-
São Paulo (Processo n° 50830.001529/93). put, da Constituição, 33, § 3° da Lei n04.117, de 27 de

agosto de 1962, e 6° da Lei n° 5.785, de 23 de junho
• Rádio Clube de Marília Ltda., concessionária de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6°, inciso

de serviço de radiodifusão sonora em onda I, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de 1983.
média, na cidade de Marília. Estado de São Decreta:

Paulo (Processo n° 50830.000983/93); Art. 10 Fica renovada a concessão das entida-
• Rede Associada de Difusão Uda., concessio- des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito

nária de serviço de radiodifusão sonora em de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
onda média, na cidade de Santa Isabel, Estado radiodifusão sonora em onda média.
de São Paulo (Processo n° 50830.001255193); 1_ Rádio Assunção Cearense Ltda., a partir de

• Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista 1° de novembro de 1993, na cidade de Fortaleza,
de Rádio e TV Educativas. concessionária de Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto nO 28.719,
serviço de radiodifusão sonora em onda mé- de 30 de janeiro de 1956, e renovada pelo Decreto n0
dia, na cidade de São Paulo, Estado de São 90.578, de 28 de novembro de 1984 (Processo nO
Paulo (Processo n° 50830.000856/93); 29650.000748/93);

• Fundação Espírita André Luiz, concessionária 11_ Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Ltda., a par-
de serviço de radiodifusão sonora em onda tir de 1° de maio de 1994, na cidade de Foz do Iguaçu,
média, na cidade de Sorocaba, Estado de São Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n0
Paulo (Processo n° 50830.000977/93); 455, de 6 de maio de 1955, e renovada pelo Decreto

• Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista nO 92.670, de 16 de maio de 1986 (Processo nO
de Ramo e TV Educativas, concessionária de 53740.000408/93);
serviço de radiodifusão sonora em onda cur- 111_ Frequencial- Empreendimentos de Comu-
ta, na cidade de São Paulo. Estado de São nicação Ltda., a partir de 1° de maio de 1994, na cida-
Paulo (Processo n° 50830.000857/93); de de Maringá., Estado do Paraná, outorgada origi-

• Televisão Tuiuti S/A, concessionária de serviço nalmente à Rádio Jornal de Maringá Ltda., conforme
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), Portaria MVOP nO 208, de 6 de abril de 1956, renova-
na cidade de Pelotas. Estado do Rio Grande da pelo Decreto n° 89.409, de 29 de fevereiro de
do Sul (Processo nO 53790.000398/99). 1984, e transferida para a concessionária de que trata

2.0bservo que a renovação do prazo de vigência este inciso pelo Decreto de 22 de janeiro de 1997
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é re- (Processo n° 53740.000004/94);
gida pelas disposições contidas na Lei nO 5.785, d~ 23 ~e IV _ Rádio Sociedade Nova Esperança Ltda., a
junho de 1972, e no Decreto n° 88.066, de 26 de Janeiro partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Nova
de 1983, que a regulamentou. Esperança, Estado do Paraná, outorgada pela Porta-

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali- ria MVOP n° 552, de 18 de junho de 1954, e renovada
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi- pelo Decreto n090.278, de 3 de outubro de 1984 (Pro-
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá- cesso nO 53740.000085/94);
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica-
ções necessárias a renovação da concessão. V - Rádio Paranavaí Ltda., a partir de 1° de maio

4. Nessa conformidade, e em observância ao de 1994, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná,
que dispõem a Lei n° 5.785, de 1972, e seu Regula- outorgada pela Portaria MVOP n° 623, de 12 de julho
mento. Decreto n° 88.066, de 1983, submeto o assunto de 1954, e renovada pelo Decreto n° 89.626, de 8 de
à superior consideração de Vossa Excelência para de- maio de 1984 (Processo n° 53740 000048/94;
cisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional, VI - Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de
em cumprimento ao § 3° do art. 223 da Const~uição. Janeiro Ltda., a partir de 1° de novembro de 1993, na

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
do Estado das Comunicações. outorgada pelo Decreto n° 1.235, de 25 de junho de
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1962. e renovada pelo Decreto n° 89.356, de 7 de fe
vereiro de 1984 (Processo n° 53.770.000259/93)

VII- Rádio P~angueira Ltda., a partir de 5 de outu
bro de 1998, na cidade de Itaqui, Estado do Rio Grande
do Sul, outorgada pelo Decreto n° 96.850, de 28 de se
tembro de 1988 (Processo n° 53.790.000864198);

VIII- Rádio Auri Verde de Bauru Ltda., a partir de
1° de maio de 1994, na cidade de Bauru, Estado de São
Paulo, outorgada pela Portaria MVOP n° 478, de 6 de
outubro de 1960, e renovada pelo Decreto n° 89.426, de
8 de março de 1984 (Processo n° 50830.001529/93);

IX - Rádio Clube de Marília Ltda., a partir de 11
de novembro de 1993, na cidade de Marília, Estado
de São Paulo, outorgada pelo Decreto nO 731, de 3 de
abril de 1936, e renovada pelo Decreto n° 91.493, de
29 de julho de 1985 (Processo n° 50830.000983/93);

X - Rede Associada de Difusão Ltda., a partir de
30 de janeiro de 1994, na cidade da Santa Isabel,
Estado de São Paulo, originalmente outorgada à Rádio
e Televisão Campestre Ltda., pelo Decreto n° 89.089,
de 2 de dezembro de 1983, e transferida para a con
cessionária de que trata este inciso conforme Decreto
2 de agosto de 1999 (Processo n° 50830.001255/93);

XI- Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista
de Rádio e TV Educativas,a partir de 1° de novembro
de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de São Pau
lo, outorgada pelo Decreto n° 899, de 12 de junho de
1936, e renovada pelo Decreto n090.418, de 8 de no
vembro de 1984 (Processo n° 50830.000856/93);

XII - Fundação Espírita André Luiz, a partir de
1° de novembro de 1993, na cidade de Sorocaba
Estado de São Paulo, outorgada originariamente à
Rádio Clube de Sorocaba Ltda., renovada pelo De
creto n090.255, de 2 de outubro de 1984, e transferida
para a concessionária de que trata este inciso confor
me Decreto de 16 de dezembro de 1997 (Processo n°
50830.000977/93).

Art. 2° Fica renovada, por dez anos, a partir de
1° de novembro de 1993, a concessão para explorar,
sem direita de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda curta, na cidade de São Paulo, Esta
do de São Paulo, outorgada à Fundação Padre Anchi
eta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, pela
Portaria CTR nO 102, de 23 de fevereiro de 1940, e pe
los Decretos n° 31.199, de 28 de julho de 1952 e
32.156, de 23 de janeiro de 1953, e renovada pelo
Decreto n° 91.566. de 23 de agosto de 1985 (Proces
so n° 50830.000857/93).

Art. 3° Fica renovada, por quinze anos, a partir
de 10 de outubro de 1999, a concessão para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na cidade de Pelotas.

Estado do Rio Grande do Sul, outorgada à Televisão
Tuiuti SIA, pelo Decreto n° 64. 927. de 5 de agosto de
1969, e renovada pelo Decreto n° 90.769, de 28 de
dezembro de 1984 (Processo n° 53790.000398/09)

Art. 4° A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-à pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 5° A renovação da concessão somente pro
duzira efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constitui
ção.

Art. 6° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 13 de outubro de 2000, 179° da Inde
pendência e 112° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta Veiga - Juarez
Quadros do Nascimento.

Aviso n° 1.825-C. Civil

Em 24 de outubro de 2000

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exce

lentíssimo Senhor Presidente da República na qual sub
mete á apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante Decreto de 13 de outubro e 2000, que "Renova
concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".

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

1- 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, por
meio da Mensagem n° 1.503, de 2000, o ato que reno
va a concessão outorgada à Televisão Tuiuti S/A para
explorar, a partir de 10 de outubro de 1999, pelo prazo
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na ci
dade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.
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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

O processo de renovação de outorga req~erida

pela Televisão Tuiuti S/A., executante de serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade
de Pelotas, Estado do Ri? Grande do Sul, enco~

tra-se de acordo cm a prática legal e documental ati
nente ao processo renovatório.

As exigências do Ato Normativo n° 1, de 1999,
desta Comissão, foram atendidas e os documentos
juntados ao autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialme~t~ ~o

que se refere aos artigos 220 a 223 da ConstltUlçao
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala de Comissões, 3 de agosto de 2001. - De
putado Domiciano Cabral, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2001

Aprova o ato que renova a conces
são da Televisão Tuiuti S/A, para explo
rar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na cidade de Pelo
tas, Estado do Rio Grande do Sul.

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

de 13 de outubro de 2000, que renova a concessão
da Televisão Tuiuti S/A. para explorar serviço de radio
difusão de sons e imagens (televisão), pelo prazo de
quinze anos, a partir de 10 de outubro de 1999, sem
direito de exclusividade, na cidade de Pelotas, Estado
do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2001. - De
putado Domiciano Cabral, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o parecer favorável do Relator, Deputa
do Domiciano Cabral, à TVR n° 411/00, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Abstiveram-se de votar os Deputados Ana Corso,
Ângela Guadagnin, Babá e Jorge Bittar.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Domiciano Cabral, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Souto Coel~o, Silas Câmara, Jo
sué Bengtson, Léo Alcântara, Atila Lira, Roberto Ro
cha Salvador Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Quei
roz,'Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Fi
lho, Sérgio Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nélson
Proença, Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet,
Luiz Bittencourt, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso,
Babá, Jorge Bittar, Angela Guadagnin, Pedro Irujo,
Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce,
Arnaldo Faria de Sã, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz, Olímpio Pires,
Marcos de Jesus e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado Cesar Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.162, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.503/00
TVR N° 405/00

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Auri Verde de Ba
uru ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Bauru, Estado de São Pauto.

(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 13 de outubro de 2000, que renova a concessão
outorgada à Rádio Auri Verde de Bauru Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, pelo prazo de
dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ba
uru, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 405, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.503/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 13 de outubro de 2000, que renova a
concessão da Rádio Auri Verde de Bauru
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ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, a partir de 1° de maio de 1994, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão sonora em onda média na cida
de 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 artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do artigo 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 13 de outubro de 2000, que "Renova conces
são das entidades que menciona, para explorar servi
ços de radiodifusão, e dá outras providências" As enti
dades mencionadas são as seguintes;

1 - Rádio Assunção Cearense Ltda.. a partir de
1° de novembro de 1993, na cidade de Fortaleza - CE
(onda média);

2 - Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Ltda.. a par
tir de 1° de maio de 1994, na cidade de Foz do Iguaçu
- PR (onda média);

3 - Freqüencial - Empreendimentos de Comu
nicação Ltda., originariamente Rádio Jornal de Marin
gá Ltda., a partir de 1° de maio de 1994, Na cidade de
Maringá - PR (onda média);

4 - Rádio Sociedade Nova Esperança Ltda., a
partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Nova
Esperança - PR (onda média);

5 - Rádio Paranavai Ltda., a partir de 1° de maio
de 1994, na cidade de Paranavai- PR (onda média);

6 - Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de
Janeiro Lida., a partir de 1° de novembro de 1993, na
cidade do Rio de Janeiro - RJ (onda média);

7 - Rádio Pitangueira Ltda., a partir de 5 de ou
tubro de 1998, na cidade de Itaqui - RS (onda media);

8 - Rádio Auri Verde de Bauru Ltda., a partir de
1° de maio de 1994, na cidade de Bauru - SP (onda
média);

9 - Rádio Clube de Marilia Ltda., a partir de 1° de
novembro de 1993, na cidade de Marília - SP (onda
média);

10- Rede Associada de Difusão Ltda., origina
riamente Rádio e Televisão Campestre Ltda., a partir
de 30 de janeiro de 1994, na cidade de Santa lsabel
SP (onda média);

11 - Fundação Padre Anchieta - Centro
Paulista de Rádio e TV Educativas, a partir de 1° de

novembro de 1993, na cidade de São Paulo - SP
(onda média);

12 - Fundação Espírita André Luiz, originalmen
te Rádio Clube de Sorocaba Ltda., a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de Sorocaba - SP
(onda média);

13 - Fundação Padre Anchieta - Centro
Paulista de Rádio e TV Educativas, a partir de 1° de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo - SP
(onda curta); e

14 - Televisão Tuiuti SIA, a partir de 10 de outu
bro de 1999, na cidade de Pelotas - RS (sons e ima
gens).

Brasília, 24 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM n° 447/MC

Brasília, 4 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Assunção Cearense Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Fortaleza, Estado
do Ceará (Processo nO 29650.000748/93);

• Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Foz do Iguaçu, Esta
do do Paraná (Processo n°53740.000408/93);

• Freqüencial - Empreendimentos de Comuni
cação Ltda.. concessionária de serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade
de Maringá, Estado do Paraná (Processo n°
53740.000004/94);

• Rádio Sociedade Nova Esperança Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Nova
Esperança, Estado do Paraná (Processo nO
53740.000085/94);

• Rádio Paranavaí Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Paranavaí, Estado do Para
ná (Processo n° 53740.000048/94);

• Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de Ja
neiro Ltda., concessionária de serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (Pro
cesso n° 53770.000259/93);
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• Rádio Pitangueira Ltda., concessionária de DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 2000
serviço de radiodifusão sonora em onda mé- Renova concessão das entidades
dia, na cidade de Itaqui, Estado do Rio Gran- que menciona, para explorar serviços de
de do Sul (Processo na 53790.000864/98); radiodifusão, e dá outras providências.

• Rádio Auri Verde de Bauru Ltda., concessio- O Presidente da RepÚblica, no uso das atribui-
nária de serviço de radiodifusão sonora em ções que lhe conferem os arts. 84 inciso IV. e 223, ca-
onda média, na cidade de Bauru, Estado de put, da Constituição, 33, § 30, da Lei na 4.117, de 27
São Paulo (Processo n° 50830 001529/93); de agosto de 1962, e 62 da Lei n° 5.785, de 23 de ju-

• Radio Clube de Marília Ltda., concessionária nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 60, in-
de serviço de radiodifusão sonora em onda ciso I, do Decreto na 88.066, de 26 de janeiro de 1983.
média na cidade de Marília Estado de São Decreta:

Paulo '(Processo na 50830.000983/93); Art. 10 Fica renovada a concessão das entida-
• Rede Associada de Difusão Ltda., concessio- des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito

nária de serviço de radiodifusão sonora em de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
onda média, na cidade de Santa Isabel, Estado radiodifusão sonora em onda média:
de São Paulo (Processo n° 50830.001255/93); I _ Rádio Assunção Cearense Ltda., a partir de

• Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista 1° de novembro de 1993, na cidade de Fortaleza,
de Rádio e TV Educativas, concessionária de Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto n° 38.719,
serviço de radiodifusão sonora em onda mé- de 30 de janeiro de 1956, e renovada pelo Decreto na
dia na cidade de São Paulo, Estado de São 90.578, de 28 de novembro de 1984 (Processo na
Pa~lo (Processo na 50830.000856/93); 29650.000748/93);

• Fundação Espírita André Luiz, concessionária 11_ Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Ltda., a par-
de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- tir de 1° de maio de 1994, na cidade de Foz do Iguaçu,
dia, na cidade de Sorocaba, Estado de São Pa- Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP n0
ulo (Processo na 50830.000977/93); 455, de 6 de maio de 1955, e renovada pelo Decreto

• Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista n° 92.670, de 16 de maio de 1986 (Processo n°
de Rádio E Tv Educativas, concessionária de 53740.000408/93);
serviço de radiodifusão sonora em onda cur- 111_ Freqüencial- Empreendimentos de Comu-
ta na cidade de São Paulo, Estado de São nicação Ltda., a partir de 1° de maio de 1994, na cida-
P~ulo (Processo na 50830.000857/93); de de Maringá, Estado do Paraná, outorgada origina-

• Televisão Tuiuti S/A., concessionária de serviço riamente à Rádio Jornal de Maringá Ltda., conforme
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), Portaria MVOP na 208, de 6 de abril de 1956, renova-
na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do da pelo Decreto n089.409, de 29 de fevereiro de 1984,
Sul (Processo na 53790.000398/99). e transferida para a concessionária de que trata este

2. Observo que a renovação do prazo de vigência inciso pelo Decreto de 22 de janeiro de 1997 (Proces-
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é re- so n° 53740.000004/94);
gida pelas disposições contidas na Lei n05.785, d~ 23 ~e IV _ Rádio Sociedade Nova Esperança Ltda., a
junho de 1972, e no Decreto na 88.066, de 26 de Janeiro partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Nova
de 1983, que a regulamentou. Esperança, Estado do Paraná, outorgada pela Porta-

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali- ria MVOP na 552. de 18 de junho de 1954, e renovada
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi- pelo Decreto na 90.278, de 3 de outubro de 1984 (Pro-
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá- cesso na 53740.000085/94);
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica-
ções necessárias à renovação da concessão. V - Rádio Paranavaí Ltda., a partir de 1a de maio

de 1994, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná,4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n° 5.785, de 1972, e seu Regula- outorgada pela Portaria MVOP na 623, de 12 de julho
mento, Decreto n088.066, de 1983, submeto o assunto de 1954, e renovada pelo Decreto na 89626, de 8 de
à superior consideração de Vossa Excelência para de- maio de 1984 (Processo na 53740.000048/94);
cisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional, VI - Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de
em cumprimento ao § 3° do art. 223 da Constituição. Janeiro Ltda., a partir de 1°de novembro de 1993, na

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
de Estado das Comunicações. outorgada pelo Decreto n° 1.235, de 25 de junho de
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1962, e renovada pelo Decreto n° 89.356, de 7 de fe
vereiro de 1984 (Processo n° 53770.000259/93);

Vll- Rádio Pitangueira Ltda., a partir de 5 deou
tubro de 1998, na cidade de Itaqui, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada pelo Decreto n° 96.850, de
28 de setembro de 1988 (Processo n°
53790.000864/98);

VIII - Rádio Auri Verde de Bauru Ltda., a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de Bauru, Estado
de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP n° 478.
de 6 de outubro de 1963, e renovada pelo Decreto n°
89.426, de 8 de março de 1984 (Processo n°
50830:001529/93);

IX - Rádio Clube De Marília Ltda., a partir de 1°
de novembro de 1993, na cidade de Marília, Estado
de São Paulo, outorgada pelo Decreto n° 731, de 3 de
abril de 1936, e renovada pelo Decreto n° 91.493, de
29 de julho de 1985 (Processo n° 50830.000983/93);

X - Rede Associada de Difusão Ltda., a partir de
30 de janeiro de 1994, na cidade de Santa Isabel,
Estado de São Paulo, originariamente outorgada à
Rádio e Televisão Campestre Ltda., pelo Decreto n°
89.089, de 2 de dezembro de 1983, e transferida para
a concessionária de que trata este inciso conforme
Decreto de 2 de agosto de 1999 (Processo n°
50830.001255/93),

XI- Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista
de Rádio e TV Educativas, a partir de 1° de novembro
de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de São Pau
lo, outorgada pelo Decreto n° 899, de 12 de junho de
1936, e renovada pelo Decreto n° 90.418, de 8 de no
vembro de 1984 (Processo n° 50830.000856/93);

XII - Fundação Espirita André Luiz, a partir de
1° de novembro de 1993, na cidade de Sorocaba,
Estado de São Paulo, outorgada originariamente à
Rádio Clube de Sorocaba Ltda., renovada pelo De
creto n° 90.255, de 2 de outubro de 1984, e transferida
para a concessionária de que trata este inciso confor
me Decreto de 16 de dezembro de 1997 (Processo n°
50830.000977193).

Art. 2° Fica renovada, por dez anos, a partir de
1° de novembro de 1993, a concessão para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda curta, na cidade de São Paulo, Esta
do de São Paulo, outorgada à Fundação Padre
Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas,
pela Portaria CTR nO 102, de 23 de fevereiro de 1940,
e pelos Decretos n° 31.199, de 28 de julho de 1952 e
32.156, de 23 de janeiro de 1953, e renovada pelo
Decreto n° 91.566, de 23 de agosto de 1985 (Proces
so n° 50830.000857/93).

Art. 3° Fica renovada, por quinze anos, a partir
de 10 de outubro de 1999, a concessão para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na cidade de Pelotas,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada à Televisão
Tuiuti SIA, pelo Decreto n° 64.927, de 5 de agosto de
1969, e renovada pelo Decreto nO 90.769, de 28 de
dezembro de 1984 (Processo n° 53790.000398/99).

Art. 4° A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 5° A renovação da concessão somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Naciona1, nos termos do § 3° do art. 223 da Constitui
ção.

Art. 6° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 13 de outubro de 2000, 179° da Inde
pendência e 112° da República. - FERNANDO HEN
RIQUE CARDOSO _ Pimenta Veiga - Juarez Qua
dros.

Aviso nO 1.825 - C. Civil

Em 24 de outubro de 2000

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentissimo Senhor Presidente da República, na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante Decreto de 13 de outubro de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências" .

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentissimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Auri Ver
de de Bauru LIda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de Bauru,
Estado de São Paulo.
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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

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Auri Verde de Bauru Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

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 renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do. Po~er
Executivo, na forma do projeto de decreto legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2001. - De
putado Agnaldo Muniz, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Auri Verde de Ba
uru ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade
de Bauru, Estado de São Paulo.

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

de 13 de outubro de 2000, que renova a concessão
outorgada à Rádio Auri Verde de Bauru Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, pelo prazo de
dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ba
uru, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão,16 de agosto de 2001 - De
putado Agnaldo Muniz, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o parecer favorável do Relator, Deputa
do Agnaldo Muníz, à TVR nO 405/00, nos termos do
projeto de decreto legislativo que apresen~a. Abstive
ram-se de votar os Deputados Ana Corso, Angela Gu
adagnin, Babá e Jorge Bittar.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Domiciano Cabral, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Jo
sué Bengtson, Léo Alcântara, Atila Lira, Roberto Ro
cha, Salvador Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Quei
roz, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Fi
lho, Sérgio Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nélson
Proença, Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet,
Luiz Bittencourt, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso,
Babá, Jorge Bittar, Angela Guadagnin, Pedro Irujo,
Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce,
Arnaldo Faria de Sá, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz, Olímpio Pires,
Marcos de Jesus e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.165, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.440/00
TVR N°363/00

Aprova o ato que autoriza a
ADECON - Associação de Desenvolvi
mento Comunitário da Rua Nova - Belém
- PB a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Belém,
Estado da Paraíba.

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

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 342, de 17 de julho de 2000, que autoriza a
ADECON - Associação de Desenvolvimento Comu
nitário da Rua Nova - Belém-PB, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, na localidade de Belém,
Estado da Paraíba.
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Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 363, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.440/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 342, de 17 de julho de 2000, que auto
riza a ADECON - Associação de Desen
volvimento Comunitário da Rua Nova Be
lém - PB, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Belém, Estado da Paraíba.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54))

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

com o § 30 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
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 na 342, de 17 de julho de 2000 
ADECON - Associação de Desenvolvimento Comu
nitário da Rua Nova-Belém-PB, na cidade de Belém 
PB;

2 - Portaria na 343, de 17 de julho de 2000 
Associação Cultural Rádio Liberdade FM
RADIOLlBER, na cidade de Itaqui - RS;

3 - Portaria na 344, de 17 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação de Cacho
eira Alta - GO (ACCCA), na cidade de Cachoeira Alta
-GO;

4 - Portaria na 345, de 17 de julho de 2000 
Associação de Comunicação e Cultura de Bonfinópo
lis, na cidade de Bonfinópolis - GO;

5 - Portaria na 346, de 17 de julho de 2000 
Associação de Desenvolvimento Comunitário, Bene
ficente e Cultural de Olivença, na cidade de Olivença
-AL;

6 - Portaria na 382, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
e Artistico de Mamborê, na cidade de Mamborê - PR;

7 - Portaria na 389, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária para o Progresso da Cidada
nia de São Francisco do Conde, na cidade de São
Francisco do Conde - BA;

8 - Portaria na 390, de 31 de julho de 2000 
Associação Beneficente Social de Santo Estevão 
A.B.S., na cidade de Santo Estevão - BA

9 - Portaria na396, de 31 de julho de 2000 - Asso
ciação Comunitária de Rádio Educação e Cultura de
Pádua FM, na cidade de Santo Antônio de Pádua - RJ;

10 - Portaria na 410, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Junquei
rópolis, na cidade de Junqueirópolis - SP;

11 - Portaria na 412, de 31 de julho de 2000 
Associação Cultural e Comunitária Prima, na cidade
de Monte Mor - SP; e

12 - Portaria na 431, de 3 de agosto de 2000
Associação Comunitária de Buriti Alegre, na cidade
de Buriti Alegre - GO.

Brasilia, 16 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM na 440/MC

Brasflia, 28 de setembro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada ADECON - Associação
de Desenvolvimento Comunitário de Rua Nova - Be
lém - PB, com sede na cidade de Belém, Estado da
Paraíba, explore o serviço de radiodifusão comunitá
ria, em conformidade com o caput do art. 223, da
Constituição e a Lei na 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,



I - Relatório

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 ADECaN - Associação de De
senvolvimento Comunitário da Rua Nova - Belém 
PB, atendeu aos requisitos da legislação específica e
foi autorizada para execução do serviço de radiodifu
são 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.

a 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 apresen
tamos.

Sala da Comissão, 13 de junho de 2001. - De
putado Babá, Relator.

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 ADECaN - Associação de Desenvolvimento
Comunitário da Rua Nova - Belém - PB, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de 3
(três) anos, sem direito de exclusividade, na localida
de de Belém, Estado da Paraíba.

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.

Em 16 de outubro de 2000

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nOs

PORTARIA N° 342, DE 17 DE JULHO DE 2000

a Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53730.000521/98, resolve:

Art 1° Autorizar a ADECaN - Associação de
Desenvolvimento Comunitário da Rua Nova - Belém
- PB, com sede na Rua Feliciano Pedrosa n° 1839 
Centro na cidade de Belém, Estado da Paraíba, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 20 Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 30 A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 06°41 '30"S e longitude em
35°32'OO"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

Art. 50 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta Veiga.

Aviso n° 1.753 - C. Civil

Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QuinUl-Fcira 11 48855

O que se conclui da documentação de origem, con- 342.343,344, 345 e 346, de 17 de julho de 2000; 382,
substanciada nos autos do Processo Administrativo 389,390.396,410 e 412, de 31 de julho de 2000 e
n° 53730.000521/98, que ora faço acompanhar, com 431, de 3 de agosto de 2000.
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais. Atenciosamente, Pedro Parente - Chefe da

5. Em conformidade com os preceitos constituci- Casa Civil da Presidência da República.
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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2001

Aprova o ato que autoriza a
ADECON - Associação de Desenvolvi
mento Comunitário da Rua Nova - Belém
- PB, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Belém,
Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria n° 342, de 17 de julho de 2000, que autoriza a
ADECON - Associação de Desenvolvimento Comu
nitário da Rua Nova - Belém - PB, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de 3 (três)
anos, sem direito de exclusividade, na localidade de
Belém, Estado da Paraíba.

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

Sala da Comissão, 13 de junho de 2001. - De
putado Babá, 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 Babá, à TVR n°363/00, nos termos
do projeto de decreto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Domiciano Cabral, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Jo
sué Bengtson, Léo Alcântara, Átila Lira, Roberto Ro
cha, Salvador Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Quei
roz, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Fi
lho, Sérgio Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nélson
Proença, Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet,
Luiz Bittencourt, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso,
Babá, Jorge Bittar, Ângela Guadagnin, Pedro Irujo,
Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce,
Arnaldo Faria de Sá, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz, Olímpio Pires,
Marcos de Jesus e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.166, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
MENSAGEM N° 1 439100

TVR N° 362/00

Aprova o ato que autoriza a APE 
Associacão Paz Educacional, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na ci
dade de Descalvado, Estado de São Paulo.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 411, de 31 de julho de 2000, que autoriza a APE
- Associação Paz Educacional, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, na cidade de Descalva
do, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 362, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.439/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato da Portaria n° 411, de
31 de julho de 2000, que autoriza a Asso
ciação Paz Educacional, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviços de radiodifusão comu
nitária na cidade de Descalvado, 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 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° 380, de 31 de julho de 2000 
Associação Cultural e Artística de Radiodifusão Co
munitária e Televisão Novo Tempo, na cidade de Pa
rintins - AM;



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° 53830.002808/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a APE - Associação Paz Educa
cional, com sede na Rua Cel. Rafael Tebias, s/n°, Bair
ro Centro, na cidade de Descalvado, Estado de São
Paulo, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 21°54'43"S e longitude em
47°37'22"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzira efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
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2 - Portaria n° 383, de 31 de julho de 2000 - art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fe-
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de vereiro de 1998.
Tabapuã, na cidade de Tabapuã - SP; 2. Referida entidade requereu ao Ministério das

3 - Portaria n0384, de 31 de julho de 2000 - Asso- Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
ciação São José Operário, na cidade de Matão - SP; cuja documentação inclui manifestação de apoio da

4 - Portaria n° 387, de 31 de julho de 2000 - comunidade, numa demonstração de receptividade da
Associação Sócio-Cultural Ribeirão Branco, na cida- filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
de de Ribeirão Branco - SP; maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta-

5 - Portaria n° 391, de 31 de julho de 2000 - ção da cultura geral das localidades postulantes.
Associação Cultural e Comunitária "Normário Sales", 3. Como se depreende da importância da iniciati-
na cidade de Jussarf - BA; va comandada por Vossa Excelência, essas ações

6 - Portaria n° 394, de 31 de julho de 2000 - permaem que as entidades trabalhem em conjunto
Associação de Comunicação Vale do Rio Pardo, na com a comunidade, auxiliando não só no processo
cidade de Santa Rita do Pardo - MS; educacional, social e cultural mas, também, servem de

7 - Portaria n° 397, de 31 de julho de 2000 _ elo à integração de informações benéficas em todos os
Associação de Senhoras de Rotarianos, na cidade de segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
Água Clara - MS; 4. Sobre o caso em espécie, determinei análises

8 - Portaria n° 399, de 31 de julho de 2000 - técnica e jurfdica da petição apresentada, constatan-
Associação dos Moradores do Bairro Esplanada de do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleao,
Pacaembu, na cidade de Pacaembu - SP; o que se conclui da documentação de origem, con-

9 - Portaria nO 400 de 31 de julho de 2000 _ substanciada nos autos do Processo Administrativo
Fundação Rosa Leal na ~idade de Bocarna _ PI' nO 53830.002808/98, que ora faço acompanhar, com

10 - Portaria n~ 401, de 31 de julho de 200~ _ a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
Associação Beneficente, Artfstica Comunitária Ana Nu- . 5. Em c?nformidade com os preceitos constituci-
nes do Rêgo - ABACANR, na cidade de Portalegre _ onals e legaiS, a outorga de autorização, objeto do
RN' presente processo, passará a produzir efeitos legais

, 11 - Portaria n° 403, de 31 de julho de 2000 _ somente após deliberação do Congresso Nacional, a
Associação Rádio Comunitária Itaipulândia, na cida- teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
de de Itaipulândia - PR; Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-

12 - Portaria n° 404, de 31 de julho de 2000 _ tro de Estado das Comunicações.

Associação Comunitária de Louveira (ACL), na cida- PORTARIA N° 411, DE 31 DE JULHO DE 2000
de de Louveira - SP;

13 - Portaria n° 408, de 31 de julho de 2000 
Associação Evangélica Doulos, na cidade de Colinas
do Tocantins - TO; e

14 - Portaria n° 411, de 31 de julho de 2000 
APE - Associação Paz Educacional, na cidade de
Descalvado - SP.

Brasflia, 16 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

Brasflia, 25 de setembro de 2000

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada APE - Associação Paz
Educacional, com sede na cidade de Descalvado,
Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifu
são comunitária, em conformidade com o caput do
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do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

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

Aviso n° 1.752 - C. Civil

Em 16 de outubro de 2000

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nOs
380,383,384,387,391,394,397,399,400,401,403,
404, 408 e 411, de 31 de julho de 2000.

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

I - Relátorio

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 APE - Associação Paz Educacional, a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Descalvado, Estado de São Paulo.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 1\ 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 APE - Associação Paz Educaci
onal, atendeu aos requisitos da legislação específica
e foi autorizada a executar serviço de radiodifusão co-

munitária na localidade de Descalvado, Estado de
São Paulo.

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 esse diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do pro
jeto de decreto legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2001. - De
putado Oliveira Filho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que autoriza a APE 
Associação Paz Educacional, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na ci
dade de Descalvado, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° E aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n0411, de 31 de julho de 2000, que autoriza a APE
- Associação Paz Educacional, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, na cidade de Descalva
do, Estado de São Paulo.

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

Sala de Comissão, 8 de agosto de 2001 - Depu
tado Oliveira Filho, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra os votos dos Deputados Ana
Corso, Angela Guadagnin, Babá e Jorge Bittar, o pa
recer favorável do Relator, Deputado Oliveira Filho, à
TVR n° 362/00, nos termos do Projeto de Decreto Le
gislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Domiciano Cabral, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Jo
sué Berigtson, Léo Alcântara, Átila Lira, Roberto Ro
cha, Salvador Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Quei
roz, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Fi
lho, Sérgio Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Marçal Filho, MauriJio Ferreira Lima, Nélson
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Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Rádio Educativa Cidade FM a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária, na cidade de Batayporã,
Estado do Mato Grosso do Sul.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.171, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.361/00
TVR N° 301/00

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria na 303, de 5 de julho de 2000, que autoriza a Asso
ciação Comunitária Rádio Educativa Cidade FM a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Batayporã, Estado do Mato Grosso do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.
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Proença, Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet, Senhores Membros do Congresso Nacional,
Luiz Bittencourt, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso, Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
Babá, Jorge Bittar, Angela Guadagnin, Pedro Irujo, com o § 30 do artigo 223, da Constituição Federal,
Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom-
Arnaldo Faria de Sá, Luiza Erundina, Valdeci Paiva, panhadas de exposições de motivos do Senhor Minis-
Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz, Olímpio Pires, tro de Estado das Comunicações, autorizações para
Marcos de Jesus e Oliveira Filho. executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. - clusividade, serviços e radiodifusão comunitária, con-
Deputado César Bandeira, Presidente. forme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria na 303, de 5 de julho de 2000 
Associação Comunitária Rádio Educativa Cidade FM,
na cidade de Batayporã - MS;

2 - Portaria na 304, de 5 de julho de 2000 
Associação de Assistência ao Menor Carente de Aba
iara - AAMCA, na cidade de Abaiara - CE;

3 - Portaria n0 305, de 5 de julho de 2000 - Gru
po de Apoio ao Meio Ambiente - "GAMA", na cidade
de Alto Paraíso de Goiás - GO;

4 - Portaria na 307, de 5 de julho de 2000 
Associação Novorizontina de Desenvolvimento Artís
tico e Social, na cidade de Novo Horizonte do Norte
MT;

5 - Portaria na 308, de 5 de julho de 2000 
Associação Amigos de Campo Bom, na cidade de
Campo Bom - RS;

6 - Portaria na 309, de 5 de julho de 2000 
Associação dos Comunicadores Novolindenses, na
cidade de Nova Olinda do Norte - AM;

7- Portaria n0 310, de 5 de julho de 2000 - Asso
ciação de Preservação Ambiental entre Rios, na cida
de de Ipameri - GO;

Brasflia, 23 de setembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.

TVR N° 301, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.361/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 303, de 5 de julho de 2000, que autori
za a Associação Comunitária Rádio Edu
cativa Cidade FM a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Batayporã Estado do Mato
Grosso do Sul.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54))

Brasília, 14 de setembro de 2000

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Rádio Educativa Cidade FM, com sede na cidade de
Batayporã, Estado de Mato Grosso do Sul, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformida
de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei na
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
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I - Relatório

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

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 Comunitaria Rádio
Educativa Cidade FM atendeu aos requisitos da legis
lação específica e foi autorizada para execução do
serviço de radiodifusão comunitária.

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Naconal os
atos que autorizam a execução de serviços de radio
difusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, constantes das Portarias n°
303, 304, 305, 307, 308, 309 e 310, de 5 de julho de
2000.

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

Em 25 de setembro de 2000

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a
Associação Comunitária Rádio Educativa Cidade FM a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Batayporã, Estado do Mato Grosso do Sul.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

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

11 - Voto do Relator

maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta- Aviso n° 1.616 - C. Civil
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53700.001185/98, 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, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 303, DE 5 DE JULHO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53700.001185/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Rá
dio Educativa Cidade FM, com sede na Rua Goiás,
Bairro Centro, na cidade de Batayporã, Estado de
Mato Grosso do Sul, a executar serviço de radiodifu
são comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-à pela Lei
n° 9.61 2, 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 geo
gráficas com tatitude em 22°17'46"S e longitude em
53°16'23"W, utilizando a freqüência de 104,8 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos lega
is após 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 ato de
deliberação.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta Veiga.
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o ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende as 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, 30 de julho de 2001. - Depu
tado Wigberto Tartuce, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Rádio Educativa Cida
de FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Batayporã, Estado do Mato Grosso
do Sul.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a porta
ria n° 303, de 5 de julho de 2000, que autoriza a Asso
ciação Comunitária Rádio Educativa Cidade FM a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodiiusão comunitária, na
cidade de Batayporã, Estado do Mato Grosso do Sul.

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

Sala da Comissão, 30 de julho de 200. - Deputa
do Wigberto Tartuce - 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
Relatcr, Deputado Wigberto Tartuce, à TVR n°
301/00, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presiciente; Júlio Semeghiní,
Vice-Presidente; Domiciano Cabral, Magno Malta,
Nárcio Rudrigues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Jo
sué Bengtson, Léo Alcântara, Átila Lira Roberto Ro
cha, Salvador Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Quei
roz, Corauci sobrinho, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luíz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Fi
lho, Sérgio Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nélson
Proença, Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet,
Luiz Bittencourt, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso,
Babá, Jorge Bittar, Âwiela Guadagnin, Pedro Irujo, Vic
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Pires Franco, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce, Rei
naldo Faria de Sá, Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Gi
valdo Carimbão, Agnaldo Muniz, Olímpio Pires, Mar
cos de Jesus e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Relator.

FROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.175, DE 2001

(Da Comissão De Ciência E Tecnologia,
Comunicação E Informática)

MENSAGEM N° 1.359/00
TVR N° 295/00

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Rádio e Televisão Edu
cativa de Uberlândia para executar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão e
sons e imagens, com fins exclusivamen
te educativos, na cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais.

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

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

de 18 de setembro de 2000, que outorga concesão à
Fundação Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia
para executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira - Presidente.

TVR N° 295, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.359/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 18 de setembro de 2000, que outorga
concessão à Fundação Rádio e Televisão
Educativa de Uberlândia, para executar
serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Uberlândia, 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))
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Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhada de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 18 de setembro de 2000 que "Outorga con
cessão às entidades que menciona, para executar ser
viço de radiodifusão de sons e imagens, com fins ex
clusivamente educativos, e dá outras providências". As
entidades mencionadas são as seguintes:

1 - Fundação Rádio e Televisão Educativa de
Uberlândia, na cidade de Uberlândia - MG;

2 - Fundação Sara Nossa Terra, na cidade de
Brasília - DF;

3 - Fundação Fernando Eduardo Lee, na cidade
de Guarujá - SP;

4 - Universidade Luterana Do Brasil, na cidade
de Porto Alegre - RS; e

5 - Fundação Educativa de Radiodifusão
Futura, na cidade de São Gonçalo - RJ.

Brasilia, 25 de setembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N° 309 IMC

Brasília 24 de agostode 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imaçens
(TV), com fins exclusivamente educativos, nas locali
dades e Unidades da Federação indicadas:

• Fundação Radio e Televisão Educativa de Uber
Iândia, na cidade de Uberlândia, Estado de Mi
nas Gerais (Processo n° 53000.011496/97);

• Fundação Sara Nossa Terra, na cidade de
Brasília, Distrito Federal (Processo n°
53000.000151/97);

• Fundação Fernando Eduardo Lee, na cidade
de Guarujá, Estado de São Paulo (Processo
n° 53000.004773/99).

• Universidade Luterana do Brasil, na cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo n° 53000.005927/97);

• Fundação Educativa de Radiodifusão Futura,
na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de
Janeiro (Processo n° 53000.003687100).

2. De acordo com o art. 14, § 2°, do Decreto-lei
n° 236, de 28 de fevereiro de 1967t e com o § 10, do
art. 13, do Regulamento de Serviços de Radiodifusão,

aprovado pelo Decreto nO 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto 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 legisla
ção aplicável, demonstrando possuírem as entidades
as qualificações exigidas para a execução do serviço.

4. Esclareço que, nos termos da § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhacão o referido
ato, acompanhados dos Processos Administrativos
correspondentes.

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

DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 2000

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, e 34, § 1°, da Lei n°4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2° t 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, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro
de 1996,

decreta:
Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades

abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de 15
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos:

I - Fundação Rádio e Televisão Educativa de
Uberlândia, na cidade de Uberlândia, Estado de Mi
nas Gerais (Processo n° 53000.011496/97);

11 - Fundação Sara Nossa Terra, na cidade de Bra
srlia, Distrito Federal (Processo n° 53000.000151/97);

111 - Fundação Fernando Eduardo Lee, na ci
dade de Guarujá, Estado de São Paulo (Processo
n° 53000.004773/99).

IV - Universidade Luterana do Brasil, na cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande de Sul (Pro
cesso n° 53000.005927/97);



11 - Voto do Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Rádio e Televisão Edu
cativa de Uberlândia para executar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamen
te educativos, na cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais,

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

de 18 de setembro de 2000, que outorga concessão à
Fundação Rádio eTelevisão Educativa de Uberlândia

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 estes instrumen
tos jurídicos, a outorga de permissão para execução
de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Rádio e
Televisão Educativa de Uberlândia atendeu aos re
quisitos da legislação específica, inclusive do Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão, e apresen
tou a declaração prevista na Portaria Interministerial
n° 651, de 15 de abril de 1999.

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

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2001. - De
putado Agnaldo Muniz, Relator.

Brasília, 25 de setembro de 2000

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 18 de setembro de 2000,
que "Outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências.

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

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga concessão à Fundação Rádio e Televisão Edu
cativa de Uberlândia para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva-

Outubro de 2UOI DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-Feira II 48863

V - Fundação Educativa de Radiodifusão mente educativos, na cidade de Uberlândia, Estado
Futura, na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de de Minas Gerais.
Janeiro (Processo n° 53000.003687/00). Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica- vo para a devida apreciação, uma vez que o ato 50-

ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações mente produzirá efeitos após a deliberação do Con-
assumidas pelas outorgadas. gresso Nacional.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec-
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-
do § 3° do art. 223 da Constituição. me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,

Art. 3° Os contratos decorrentes destas conces- do art. 32 do Regimento Interno.
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 tornarem-se nulos,
de pleno direito, os atos de outorga.

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 18 de setembro de 2000; 179° da Inde
pendência e 112° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Presidente - Pimenta da
Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

Aviso n° 1.614 - C. Civil
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para executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2001. - De
putado Agnaldo Muniz, 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 Agnaldo Muniz, à TVR n° 295/00,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Domiciano Cabral, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Jo
sué Bengtson, Léo Alcântara, Átila Lira, Roberto Ro
cha, Salvador Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Quei
roz, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Fi
lho, Sérgio Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nélson
Proença, Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet,
Luiz Bittencourt, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso,
Babá, Jorge Bittar, Ângela Guadagnin, Pedro Irujo,
Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce,
Arnaldo Faria de Sá, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz, Olímpio Pires,
Marcos de Jesus e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.176, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.358/00
TVR N° 287/00

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Bom Jesus de
Cuiabá para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade
de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

(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 15 de setembro de 2000, que renova a concessão

outorgada à Fundação Bom Jesus de Cuiabá para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 1° de no
vembro de 1993, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 287, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.358/00

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 15
de setembro de 2000, que renova a con
cessão da Fundação Bom Jesus de Cuia
bá, para explorar, pelo prazo de dez anos,
a partir de 10 de novembro de 1993, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade
de Cuiabá, Estado do Mato Grosso.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54»

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhada de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 15 de setembro de 2000, que "Renova con
cessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Jornal de Itabuna SIA, a partir de 1° de
novembro de 1993, na cidade de Itabuna - BA (onda
média);

2 - Rádio Difusora Sul da Bahia Ltda., a partir de
1° de novembro de 1993, na cidade de Itabuna - BA
(onda média);

3 - Rádio Jornal da Cidade Ltda., a partir de 1°
de novembro de 1993, na cidade de Salvador - BA
(onda média);

4 - Rádio Araripede Campos Sales Ltda., a par
tir de 15 de janeiro de 1992, na cidade de Campos Sa
les - CE (onda média);

5 - Rádio Educadora do Nordeste e Correio da
Semana Ltda., a partir de 1° de novembro de 1993, na
cidade de Sobral- CE (onda média);
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6 - Rádio Brasília Ltda., a partir de 4 de outubro
de 1998, na cidade de Brasília - DF (onda média);

7 - Fundação Bom Jesus de Cuiabá, a partir de
1° de novembro de 1993, na cidade de Cuiabá - MT
(onda média);

8 - Fundação Evangélica Boas Novas, originari
amente Rádio e Televisão Guajará Ltda., a partir de
18 de novembro de 1993, na cidade de Belém - PA
(onda média);

9 - Rede De Emissoras Unidas da Ilha de
Marajó Ltda., a partir de 5 de agosto de 1993, na cida
dede São Sebastião da Boa Vista- PA (onda média);

10- Rádio Nordeste Ltda., a partir de 1° de no
vembro de 1993, na cidade de Natal- RN (onda mé
dia);

11 - Sociedade Rádio Camaquense Ltda., a
partir de 1° de novembro de 1993, a cidade de Cama
quã - RS (onda média);

12 - Rádio Ariquemes Ltda., a partir de 4 de ju
nho de 1991, na cidade de Ariquemes - RO (onda
média);

13 - Rádio Clube do Pará PRC-5 Ltda., a partir
de 1° de maio de 1993, na cidade de Belém - PA
(onda tropical); e

14 - TV São José Do Rio Preto Ltda., a partir de
11 de outubro de 1999, na cidade de São José do Rio
Preto - SP (sons e imagens).

Brasília, 25 de setembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.

EM n° 308/MC

Brasília, 22 de agosto de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão nas lo
calidades e unidades da Federação indicadas:

• Rádio Jornal de Itabuna S/A, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia
(Processo n° 53640.002001/93);

• Rádio Difusora Sul da Bahia Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Itabuna, Estado da
Bahia (Processo n° 53640.001590/93);

• Rádio Jornal da Cidade Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Salvador, Estado da Ba
hia (Processo n° 53840.001544/93);

• Rádio Araripe de Campos Sales Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Campos Sales, Esta
do do Ceará (Processo nO 291 08.000379/91);

• Rádio Educadora do Noroeste e Correio da
Semana Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Sobral, Estado do Ceará (Processo
n° 29650.000745/93);

• Rádio Brasília Ltda., concessionária de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Brasília, Distrito Federal (Processo
n° 53000.000982199);

• Fundação Bom Jesus de Cuiabá, concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Cuiabá, Estado do
Mato Grosso (Processo n° 53690.000135/93);

• Fundação Evangélica Boas Novas, concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Belém, Estado do
Pará (Processo nO 53720.000037/93);

• Rede de Emissoras Unidas da Ilha de Marajó
Ltda., concessionária de serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade São
Sebastião da Boa Vista, Estado do Pará (Pro
cesso n° 53720.000260/93);

• Rádio Nordeste Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora onda média, na
cidade oe Natal, Estado do Rio Grande do
Norte (Processo n° 53780.000061/93);

• Sociedade Rádio Carnaquense Ltda., concessi
onária de serviço radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Camaquã, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo n° 50790.000831193);

• Rádio Ariquemes Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora onda média,
na Cidade de Ariquemes, Estado de Rondô
nia (Processo nO 29120.000018/91);

• Rádio Clube do Pará PRC-5 Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical, na cidade de Belém, Estado do
Pará (Processo n° 50720.000119/93);

• TV São José Do Rio Preto Ltda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão (sons e imagens,
na cidade de São José do Rio Preto, Estado de
São Paulo (Processo n° 53830.000667/99).

2. Observo que a renovação do prazo de vigên
cia das outorgas para explorar serviços radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto n088.066 de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamentou.
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3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali·
sados pelos árgãos técnicos deste Ministério e consi·
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá·
veis, demonstrando possuir as entidades às qualifica
ções necessárias à renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n° 5.785, de 1972 e seu Regula
mento, Decreto n° 88.066, de 1983, submeto o assunto
à superior consideração de Vossa Excelência para de
cisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional,
em cumprimento ao § 3° do art. 223 da Constituição.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para exportar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3°, da Lei n° 4.117, de 27
de agosto ae 1962, e 6° da Lei n° 5.785. de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6°, in
ciso I, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de 1983.

Decreta:

Art. 1° Fica renovada a concessão das entida
des abaixa mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda media:

I - Rádio Jornal de Itabuna SIA, a partir de 1° de
novembro de 1993, na cidade de Itabuna. Estado da
Bahia, outorgada pelo Decreto n° 51.175, de 10 de
agosto de 1961, e renovada pe o Decreto n092.855, de
27 de junho de 1986 (Processo n° 53640.002001/93);

11- Rádio Difusora Sul da Bahia Ltda., a partir de
1° de novembro de 1993 na cidade ae Itabuna. Estado
da Bahia, outorgada pelo Decreto nO 45.971, de 9 de
maio de 1959, e renovada pelo Decreto n° 91.521, de
9 de agosto ae 1985 (Processo n053640.001590/93);

111 - Rádio Jornal da Cidade Ltda., a partir oe 1°
de novembro de 1993, na cidade de Salvador, Estado
da Bahia, outorgada pela Decreto n° 38.568. de 13 de
janeiro de 1956, e renovada pelo Decreto n090.807, de
11 de janeiro ae 1985 (Processo n° 53640.001544/93);

IV - Rádio Araripe de Campos Sales Ltda., a partir
de 15 de janeiro de 1992, na cidade de Campos Sales,
Estado do Ceara, outorgada pelo Decreto n° 86.530, de
3de novembro de 1981 (Processo n029108.000379/91);

V - Rádio Educadora do Noroeste e Correio da
Semana Ltda., a partir de 1° de novembro de 1993, na
cidade de Cabral, Estado do Ceara, outorgada pela

-.' '..: -. ":.,

Decreto n043.032, de 14 de Janeiro de 1958, e reno
vada pelo Decreto n° 91.567,23 de agosto de 1985
(Processo n° 29650.00074593);

VI- Rádio Brasília Ltda., a partir de 4 de outubro
de 1998, na cidade de Brasflia. Distrito Federal outor
gada pelo Decreto n° 96.750 23 de agosto de 1985
Processo n° 53000.000982199.)

VII- Fundação Bom Jesus de Cuiabá, a partir de 1°
de novembro de 1993, na cidade de Cuiabá, Estado co
Mato Grosso, outorgada pelo Decreto n° 38.078, de 12 de
outubro de 1955, e renovada pelo Decreto n° 91 .492, de
29 de julho de 1985 (Processo nO 53690.0(0135193);

VIII- Fundação Evangélica Boas Novas, a partir
de 18 de novembro de 1993, na cidade de Belém,
Estado do Pará. outorgada originariamente à Rádio e
Televisão Guajará Ltda., contorne Decreto n° 929, de
30 de abril de 1962, renovada pelo Decreto n° 93.054,
de 31 de julho de 1986, e transferida pelo Decreto de
4 de junho de 1998, para a concessionária de que tra
ta este inciso (Processo n° 53720.000037/93);

IX - Rede de Emissoras Unidas da Ilha de Mara
já Ltda., a partir de 5 de agosto de 1993, na cidade de
São Sebastião da Boa Vista, Estado do Pará, outor
gada pelo Decreta n° 88.337, de 30 da maio de 1983
(Processo 53720.000260/93);

X- Rádio Nordeste Ltda., a partir de 1°de novem
bro de 1993, na cidade de Natal, Estado do Rio Grande
do Norte, outorgada pelo Decreto n° 35.147, de 5 de
março de 1954, e renovada do Decreto n° 90.421 , de 8
de novembro oe 1984 (Processo n° 53780.000061/93);

XI - Sociedade Rádio Camaquense Ltda., a
partir de 1° de novembro de 1993, na cidade Cama
quã, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
Decreto n° 45.665, de 30 de março de 1959, e renova
da pelo Decreto n° 88.887, de 19 de outubro ae 1983
(Processo nO 50790.00083/93);

XII- Rádio Ariquemes Ltda., a partir de 4 de ju
nho de 1991, na cidade de Anquemes. Estado de
Rondônia, outorgada pela Decreto n° 85.887, de 8 de
abril de 1981 (Processo n° 29120.000018/91).

Art. 2° Fica renovada, por dez anos, a partir de
1° de maio de 1993, a concessão para exonerar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda tropical, na cidade de Belém. Estado do
Para, outorgada à Rádio Clube do Pará PRC - 5
Ltda., pela Portaria MVOP n° 613, de 22 de dezembro
de 1939, e renovada pelo Decreto de 30 de julho de
1992 (Processo n° 50720.000119/93).

Art. 3° Fica renovada, por quinze anos, a partir de
11 de outubro de 1999, a concessão para explorar, em
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na cidade de São José do

•• ' J/'..



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Bom Jesus de
Cuiabá para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade
de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

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

de 15 de setembro de 2000, que renova a concessão
outorgada á Fundação Bom Jesus de Cuiabá para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 1° de no
vembro de 1993, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

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

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2001 . - De
putado Mário Assad Júnior, 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 Mário Assad Júnior, à TVR n°287100, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Domiciano Cabral, Magno Malta,

o processo de renovação de outorga requerida
pela Fundação Bom Jesus de Cuiabá, executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente 'o processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

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 renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos para homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2001 . - De
putado Mário Assad Júnior, Relator.

Em 25 de setembro de 2000

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República da
qual submete â apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 15 de setembro de 2000
que Renova concessão das entidades que menciona.
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providencias.

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

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 o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação Bom
Jesus de Cuiabá para explorar, pelo prazo de dez
anos, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

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 a matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h, do
art. 32 do Regimento Interno.
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Rio Preto, Estado de São Paulo, outorgada à TV São 11- Voto do Relator
José do Rio Preto Ltda., pelo Decreto nO 90.056, de 14
de agosto de 1984 (Processo n° 53830.000667/99).

Art. 4° A exploração do serviço de radiodifusão.
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, Leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 5° A renovação da concessão somente produ
zirá efeitos legais apos deliberação do Congresso Naci
onal, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, de 23 de setembro de 2000; 179° da in
dependência e 112° da Republica. Fernando
Henrique Cardoso.

Aviso n° 1.613-C. Civil
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Nárcio Rodrigues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Jo
sué Bengtson, Léo Alcântara, Átila Lira, Roberto Ro
cha, Salvador Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Quei
roz, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Fi
lho, Sérgio Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, NélsOn
Proença, Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet,
Luiz Bittencourt, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso,
Babá, Jorge Bittar, Ângela Guadagnin, Pedro Irujo,
Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce,
Arnaldo Faria de Sá, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz, Olrmpio Pires,
Marcos de Jesus e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.177, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.353/00
TVR N° 262/00

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio TV do Amazonas
Uda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Rio Branco, Estado de Acre.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art 1° E aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n°418, de 31 de julho de 2000, que renova, por dez
anos, a partir de 23 de junho de 1992, a permissão
outorgada à Rádio TV do Amazonas Ltda., originaria
mente Rádio TV do Amazonas S.A, para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 262, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM W 1.353/00

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nO
418, de 31 de julho de 2000, que renova a
permissão outorgada à Rádio TV do Ama
zonas Ltda., originariamente Rádio TV do

Amazonas S.A., para explorar, por dez
anos, a partir de 23 de junho de 1992 sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54))

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, renovação de
permissões para explorar, por dez anos, serviços de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, confor
me os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 357, de 24 de julho de 2000 - Rá
dio Cultura de Fernandópolis Ltda., na cidade de Fer
nandópolis - SP;

2 - Portaria n° 360, de 24 de julho de 2000 
Sompur São Paulo Radiodifusão Uda., originaria
mente Sompur-Radiodifusão Ltda., na cidade de São
Paulo- SP;

3 - Portaria n°363, de 24 de julho de 2000 - Rá
dio Andaiá Ltda., na cidade de Santo Antônio de Je
sus- BA;

4 - Portaria n° 364, de 24 de julho de 2000 - Rá
dio Difusora de Piracicaba SIA. na cidade de Piracica
ba - SP;

5 - Portaria n° 368, de 24 de julho de 2000 
Rede Serrana de Radiodifusão Ltda., na cidade de
Taió - SC;

6 - Portaria n° 370, de 24 de julho de 2000 - Sis
tema Barretense de Comunicação e Cultura Ltda., na
cidade de Barretos - SP;

7 - Portaria n° 372, de 24 de julho de 2000 - Rá
dio Jornal de Propriá Ltda., na cidade de Propriá 
SE;

8 - Portaria n° 375, de 24 de julho de 2000 - Rá
dio O Dia FM Ltda., originariamente Rádio Difusora
Vale do Paraíba Ltda., na cidade do Rio de Janeiro
RJ;

9 - Portaria n° 417, de 31 de julho de 2000 Fun
dação Cearense de Pesquisa e Cultura, na cidade de
Fortaleza - CE: e

10- Portaria n° 418, de 31 de julho de 2000 - Rá
dio IV do Amazonas Ltda., originariamente Rádio TV
do Amazonas S.A., na cidade de Rio Branco - AC;

11 - Portaria n° 446, de 14 de agosto de 2000 
Rede Fronteira de Comunicações Ltda., originaria-
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mente Empresa Rádio Difusora Cidade Jardim Uda.,
na cidade de Blumenau - SC: e

12 - Portaria n° 489, de 17 de agosto de 2000 
Rádio Globo de Salvador Uda., transferida para Dia
mantina Rádio e Televisão Uda., na cidade de Salva
dor - BA.

Brasflia, 22 de setembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM n° 376/MC

Brasília, 15 de setembro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n0418, 31 de julho de 2000, pela qual
renovei a permissão outorgada à Rádio TV do Ama
zonas Uda., originariamente denominada Rádio TV
do Amazonas S.A., pela Portaria MC n° 119, de 22 de
julho de 1982, publicada no Diário Oficial da União
de 23 seguinte, para explorar o serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Rio Branco, Estado do Acre.

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido considerando-o instruí
do de acordo com a legislação aplicável, o que me le
vou a deferir o requerimento de renovação

3. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223 da
Const~uição,o ato de renovação somente produzirá efei
tos legais após deliberação do Congresso Nacional, para
onde solic~o seja encaminhado o referido ato, acompa
nhado do Processo administrativo n° 29600.000072192
que lhe deu origem.

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

PORTARIA N° 418, DE 31 DE JULHO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6° inciso 11, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 29600.000072192, resolve:

Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°, da
Lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 23 de junho de 1992, a permissão outorgada
à Rádio TV do Amazonas Uda., originariamente Rá
dio TV do Amazonas S.A., pela Portada MC n0119, de
22 de junho de 1982, publicada no Diário Oficial da
União de 23 seguinte, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Rio Branco, Estado
do Acre.

Art. 2° A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos

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

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

Ministério das Comunicações

GABINETE DO MINISTRO

PORTA!'Jf\/I.·41'0E31 OEJtJUiO DE2000

!'n>oesJo n.' 2Y6OO 1~.Jt<""" ... de """do CCn> o an. 33.13'. dal.e, o'. 111. ~c 21 de_..
de 1962. po'du ....... """,de ~ de I""""de 199:t.pcmu......lO_i fúdioTVdoAmo=1a>
Ltd&.. onPJW1m11m1e Radil) TV do AmazDnas SA .. pua espkn.r. sem direllO de c:xcJLUI"WI.&:..
SCl"YlÇO de: radlg(Mu:J.o ~QIIf1II em ílc:qUCRtI:I modul&da. RIl c:K1.aoc de Rio 9ruco. e.oo dD M:fI.. A
pe1'I'I'I,aJ,,:) Ol'l rcno"ld.I SOftlcr\IC. orMlI7.\ri. efel\01 kp).' l$lOIdeb~do Congre.s~ tlurenal. nos
lennm/lO 03' do arugo lU doCon".tuIÇAo

PIMEY'fA DA V[IGA.
Mlnl.!lt:.ra

Aviso n° 1.609-C. Civil

Em 22 de setembro de 2000

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que renovam permissões para explorar, por
dez anos. serviços de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, constantes das Portarias n° 357,
360, 363, 364, 368, 370, 372 e 375, de 24 de julho de
2000; 417 e 418, de 31 de julho de 2000; 446, de 14
de agosto de 2000; e 489, de 17 de agosto de 2000.

Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da casa
civil, da presidência da República.

I - Relatório

De conformidade com o art 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio IV do
Amazonas Uda., para explorar, por dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora



48870 Quinta-Feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 200 I

em freqüência modulada, na cidade de Rio Branco,
Estado do Acre.

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

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio TV do Amazonas Ltda., executante de ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
encontra-se de acordo com a prática legal e docu
mentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 1, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de Constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2001. - De
putado Nelson Proença, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio TV do Amazonas
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Rio Branco, Estado do Acre.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 418, de 31 de julho de 2000, que renova, por 10
(dez) anos, a partir de 23 de junho de 1992, a permis
são outorgada à Rádio TV do Amazonas Ltda., origi
nariamente Rádio TV do Amazonas S.A., para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.

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

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2001. - De
putado Nelson Proença, 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 Nélson Proença, à TVR n° 262/00,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Domiciano Cabral, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Jo
sué Bengtson, Léo Alcântara, Átila Lira, Roberto Ro
cha, Salvador Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Quei
roz, Corauci sobrinho, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Fi
lho, Sérgio Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nélson
Proença, Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet,
Luiz Bittencourt, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso,
Babá, Jorge Bittar, Ângela Guadagnin, Pedro Irujo,
Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce,
Arnaldo Faria de Sá, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz, Olímpio Pires,
Marcos de Jesus e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.178, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação E Informática)
MENSAGEM N° 1.353/01

TVR N° 261/00

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada á Fundação Cearense de
Pesquisa e Cultura, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Fortaleza, Esta
do do Ceará.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato que se refere a Portaria

n° 417, de 31 de julho de 200, que renova, por dez
anos, a partir 5 de maio de 1991, a permissão outor
gada à Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura
pra explorar, sem direito de exclusividade, serviço de



Brasília, 12 de setembro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria n0417, 31 de julho de 2000, pela qual
renovei a permissão outorgada à Fundação Cearen
se de Pesquise e Cultura, pela Portaria MC n° 53, de
23 de abril de 1981, publicada no Diário Oficial da
União de 5 de maio do mesmo ano, para explorar o
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido considerando-o instruí
do de acordo com a legislação aplicável, o que me le
vou a deferir requerimento de renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 30 do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzi
rá efeitos legais após deliberação do Congresso Naci
onal, para onde solicito se encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo Administrativo na
29108.000033/91 que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 417, DE 31 DE JULHO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6°, inciso 11, do Decreto na 88.066. de 26 de janeiro de

TVR N° 261, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.353/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 417, de 31 de julho de 2000, que reno
va a permissão outorgada da Fundação
Cearense de Pesquisa e Cultura, para ex
plorar, por dez anos, a partir de 5 de
maio de 1991, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Forta
leza, Estado do Ceará.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, renovação de
permissões para explorar, por dez anos, serviços de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, confor
me os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria na 357, de 24 de julho de 2000 - Rá
dio Cultura de Fernandópolis Ltda, na cidade de Fer
nandópolis-SP:

2 - Portaria na 360, de 24 de julho de 2000 
Sompur São Paulo Radiodifusão Ltda., originaria
mente Sompur-Radiodifusão Ltda, na cidade de São
Paulo-SP;

3 - Portaria nO 363. de 24 de julho de 2000 - Rá
dio Andaiá Ltda.. na cidade de Santo Antônio de Je
sus-BA;

4 - Portaria nO 364. de 24 de julho de 2000 - Rá
dio Difusora de Piracicaba S/A. na cidade de Piracica
ba-SP;

5 - Portaria n° 368. de 24 de julho de 2000 
Rede Serrana de Radiodifusão Ltda. na cidade de
Taió-SC;

6 - Portaria n° 370, de 24 de julho de 2000 - Sis
tema 8arretense de Comunicação e Cultura Ltda., na
cidade de Barretos-SP;
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radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci- 7 - Portaria n° 372. de 24 de julho de 2000 - Rá-
dade de Fortaleza, Estado do Ceará. dio Jornal de Propriá Ltda., na cidade de Propriá-SE;

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na 8 - Portaria n0375. de 24 de julho de 2000 - Rá-
data de sua publicação. dio O Dia FM Ltda., originariamente Rádio Difusora

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. - Vale do Paraíba Ltda., na cidade do Rio de Janei-
Deputado César Bandeira, Presidente. ro-RJ;

9 - Portaria na 417, de 31 de julho de 2000 
Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, na cida
de de Fortaleza-CE; e

10- Portaria n° 418. de 31 de julho de 2000 - Rá
dio TV do Amazonas Ltda., originariamente Rádio TV
do Amazonas SA, na cidade de Rio Branco-AC;

11 - Portaria n° 446. de 14 de agosto de 2000 
Rede Fronteira de Comunicações Ltda., originaria
mente Empresa Rádio Difusora Cidade Jardim Ltda.,
na cidade de Blumenau-SC: e

12 - Portaria nO 489. de 17 de agosto de 2000 
Rádio Globo de Salvador Ltda., transferida para Dia
mantina Rádio e Televisão Ltda, na cidade de Salva
dor-BA.

Brasília, 22 de setembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM n° 339 IMC
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Em 22 de setembro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretario 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 renovam permissões para explorar, por
dez anos, serviços de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada,constantes as Portarias n° 357,
360, 363, 364, 368, 372, 375 de 24 de julho de 2000;

417 e 418. de 31 de julho de 2000: 446, de 14 de agos
to de 2000; e 489. de 17 de agosto de 2000.

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

1- 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 o ato
que renova a permissão outorgada à Fundação Cea
rense de Pesquisa e Cultura para explorar, na cidade
de Fortaleza, Estado do Ceará, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada.

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 ato somen
te 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

O processo de renovação de outorga requerida
pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura exe
cutante de serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, encontra-se de acordo com a prá
tica legal e documental atinente ao processo renova
tório e os documentos juntada aos autos indicam a re
gularidade na execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 1, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2001, Depu
tado Wigberto Tartuce, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Fundação Cearense de
Pesquisa e Cultura para explorar serviço
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Aviso n° 1.609- C. Civil.

1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 291 08.000033/91, resolve:

Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 30, da
Lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 5 de maio de 1991, a permissão outorgada à
Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, pela Por
taria MC n° 53, de 23 de abril de 1981, publicada no
Diário Oficial da União de 5 de maio do mesmo ano,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

Art. 2° A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

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

Art. 40 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.



TVR N° 258, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM W 1.353/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 370, de 24 de julho de 2000, que reno
va a permissão outorgada ao Sistema
Barretense de Comunicação e Cultura
Ltda., para explorar, por dez anos, a par
tir de 18 de março de 1986, sem direito
de exclusividade serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cida
de de Barretos, 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 artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do artigo 223. da Constituirão Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações. renovação de
permissões para explorar, por dez anos, serviços de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, confor
me os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n0357, de 24 de julho de 2000 - Rá
dio Cultura de Fernandópolis Ltda., na cidade de Fer
nandópolis-SP:

2 - Portaria nO 360, de 24 de julho de 2000 
Sompur São Paulo Radiodifusão Ltda., originaria
mente Sompur-Radiodifusão Ltda., na cidade de São
Paulo -SP

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.180, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.353/00
TVR N° 258/00

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada ao Sistema Barretense de
Comunicação e Cultura Ltda., para expio-
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de radiodifusão sonora em freqüência rar serviço de radiodifusão sonora em
modulada, na cidade de Fortaleza, Esta- freqüência modulada, na cidade de Bar-
do do Ceará. retos, Estado de São Paulo.

(À Comissão de Constituição e JustiçaO Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° E aprovado o ato a que se refere a Porta- e de Redação - Art. 54)

ria n° 417, de 31 de julho de 2000, que renova, por 10 O Congresso Nacional Decreta:
(dez) anos, a partir de 5 de maio de 1991, a Permis- Art. 1° E aprovado o ato a que se refere a Porta-
são outorgada à Fundação Cearense de Pesquisa e ria n° 370, de 24 de julho de 2000, que renova, a partir
Cultura para explorar, sem direito de exclusividade, de 18 de março de 1996, a permissão outorgada ao
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu- Sistema Barretense de Comunicação e Cultura Ltda.,
lada, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
data de sua publicação. qüência modulada, na cidade de Barretos, Estado de

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2001 . - De- São Paulo.
putado Wigberto Tartuce, Relator. Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na

111 - Parecer da Comissão data de sua publicação.
Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. -

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni- Deputado César Bandeira, Presidente.
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Wigberto Tartuce, à TVR n0261/00,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Domiciano Cabral, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Jo
sué Bengtson, Léo Alcântara, Átila Lira, Roberto Ro
cha, Salvador Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Quei
roz, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Fi
lho, Sérgio Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nélson
Proença, Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet,
Luiz BiUencourt, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso,
Babá, Jorge Bittar, Ângela Guadagnin, Pedro Irujo,
Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce,
Arnaldo Faria de Sá, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz, Olímpio Pires,
Marcos de Jesus e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.
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O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
60, inciso 11, do Decreto nO 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53830.001472195, resolve:

Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°, da
Lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 18 de março de 1996, a permissão outorga
da ao Sistema Barretense de Comunicação e Cultura
Ltda., pela Portaria n° 46, de 14 de março de 1986,
publicada no Diário Oficial da União em 18 subse
qüente, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Barretos,'Estado de São Paulo.

Art. 2° A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos terlTJos
do § 30 do art. 223 da Constituição.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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3- Portaria n0363, de 24 de julho de 2000- Rá- 3. Esclareço que, nos termos do § 30 do art 223
dio Andaiá Ltda., na cidade de Santo Antônio de Je- da Constituição Federal, o ato de renovação somente
sus-BA; produzirá efeitos legais após deliberação do Con-

4- Portaria n0364, de 24 de julho de 2000- Rá- gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha-
dio Difusora de Piracicaba S/A, na cidade de Piracica- do o referido ato, acompanhado do Processo Admi-
ba-SP; nistrativo n° 53830.001472/95, que lhe deu origem.

5- Portaria n° 368, de 24 de julho de 2000 - Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
Rede Serrana de Radiodifusão Ltda., na·cidade de deEstado das Comunicações.
Taió-SC;

6 - Portaria n0370, de 24 de julho de 2000 - Sis
tema Barretense de Comunicação e Cultura Ltda., na
cidade de Barretos-SP;

7 - Portaria n°372, de 24 de julho de 2000 - Rá
dio Jornal de Propriá Ltda., na cidade de Propriá-SE;

8 - Portaria n° 375, de 24 de julho de 2000 - Rá
dio O Dia FM Ltda, originariamente Rádio Difusora
Vale do Paraíba Ltda., na cidade do Rio de Janei
ro-RJ;

9 - Portaria nO 417, de 31 de julho de 2000 
Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, na cida
de de Fortaleza-CE; e

10 - Portaria n° 418, de 31 de julho de 2000 
Rádio TV do Amazonas Ltda., originariamente Rádio
TV do Amazonas S.A., na cidade de Rio Branco-AC;

11 - Portaria n° 446, de 14 de agosto de 2000 
Rede Fronteira de Comunicações Ltda., originaria
mente Empresa Rádio Difusora Cidade Jardim Ltda.,
na cidade de Blumenau-SC: e

12 - Portaria n° 489, de 17 de agosto de 2000 
Rádio Globo de Salvador Ltda., transferida para Dia
mantina Rádio e Televisão Ltda., na cidade de Salva
dor-BA.

Brasília, 22 de setembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM n° 344/MC

Brasília, 4 de setembro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa a Portaria n° 370, de 24 de julho de 2000, pela
qual renovei a permissão outorgada ao Sistema Bar
retense de Comunicação e Cultura Ltda., pela Porta
ria nO 46, de 14 de março de 1986, publicada no Diá
rio Oficial da União em 18 subseqüente, para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Barretos, Estado de São Paulo.

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, considerando o instruí
do de acordo com a legislação aplicável, o que me le
vou a deferir o requerimento de renovação.
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Aviso n° 1.609 -C. Civil.

Em 22 de setembro de 2000

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que renovam permissões para explorar, por
dez anos, serviços de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, constantes das Portarias nOs 357,
360, 363, 364, 368, 370, 372 e 375, de 24 de julho de
2000; 417 e418, de 31 de julho de 2000; 446 de 14de
agosto de 2000; e 489 de 17 de agosto de 2000.

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada ao Sistema Barre
tense de Comunicação e Cultura Ltda, para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Barretos, Estado de São Paulo.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so·
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

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

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pelo Sistema Barretense de Comunicação e Cultura
Ltda., executante de serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, encontra-se de acordo com
a prática legal e documental atinente ao processo re
novatório e os documentos juntados aos autos indi
cam a regularidade na execução dos serviços de radi
odifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 1, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu-

mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala de Comissão 8 de agosto de 2001 - Depu
tado Gastão Vieira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada ao Sistema Barretense de
Comunicação e Cultura Uda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Bar
retos, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n0370, de 24 de julho de 2000, que renova, a partir
de 18 de março de 1996, a permissão outorgada ao
Sistema Barretense de Comunicação e Cultura Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Barretos, Estado de
São Paulo.

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

Sala de Comissão 8 de agosto de 2001 . - Depu
tado Gastão Vieira, 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 Gastão Vieira, à TVR nO 258/00,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Domiciano Cabral, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Jo
sué Bengtson, Léo Alcântara, Átila Lira, Roberto Ro
cha, Salvador Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Quei
roz, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Fi
lho, Sérgio Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pi
nheiro, Marçal Filho, Maurllio Ferreira Lima, Nélson
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Proença, Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet,
Luiz Bittencourt, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso,
Babá, Jorge Bittar, Ângela Guadagnin, Pedro Irujo,
Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce,
Arnaldo Faria de Sá, Luiza Erundina, Valdeci Paiva,
Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz, Olímpio Pires,
Marcos de Jesus e Oliveira Filho.

Sala de Comissão 5 de setembro de 2001. - De
putado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°1.183,
DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
MENSAGEM W 1.234/00

TVR N° 197/00

Aprova o ato que renova a conces
são da Rádio Difusora do Amazonas
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Manaus, Estado do Amazonas.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o alo constante do Decreto

de 22 de agosto de 2000, que renova a concessão da
Rádio Difusora do Amazonas Uda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, pelo pra
zo de dez anos, a partir de 1° de novembro de 1993,
sem direito de exclusividade, na cidade de Manaus,
Estado do Amazonas.

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

Sala de Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR W197, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.234/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 22 de agosto de 2000, que renova a
concessão da Rádio Difusora do Amazo
nas Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, a partir de 1° de novembro de
1993, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Manaus, Estado do
Amazonas.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,

. Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223 da Constituição Federal, 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 22 de agosto de 2000, que "Renova conces
são das entidades que menciona, para explorar servi
ços de radiodifusão, e dá outras providências". As en
tidades mencionadas são as seguintes:

1 - Fundação Verdes Florestas, a partir de 6 de
junho de 1994, na cidade de Cruzeiro do Sul - AC
(onda média);

2 - Rádio Gazeta de Alagoas Uda., a partir de
1° de novembro de 1993, na cidade de Maceió - AL
(onda média);

3 - Fundação Dom Joaquim, originariamente Rá
dio Educação Rural de Tefé Uda., a partir de 12 de no
vembrode 1993, na cidade de Tefé-AM (onda média);

4 - Rádio Difusora do Amazonas Uda., a partir
de 1° de novembro de 1993, na cidade de Mana
us-AM (onda média);

5 - Rádio Rio Mar Uda., a partir de 1° de novem
bro de 1993, na cidade de Manaus- AM (onda média);

6 - Rede Amazonense de Comunicação Uda., a
partir de 7 de outubro de 1993, na cidade de Maués 
AM (onda média);

7 - Rádio Vale do Rio Poty Uda., a partir de 14
de julho de 1991, na cidade de Crateús - CE (onda
média);

8 - Rádio São Francisco Ltda., a partir de 21 de
julho de 1992, na cidade de Barra de São Francisco 
ES (onda média);

9 - Fundação Santa Terezinha, originariamente
Rádio Aquidabam Uda., a partir de 4 de outubro de
1998, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES
(onda média);

10 - Rádio Pioneira de Formosa Uda., a partir
de 27 de outubro de 1997, na cidade de Formosa
D'Oeste - PR (onda média);

11 - Rádio Eldorado do Paraná Uda., originaria
mente Rádio Tapajós Uda., a partir de 1° de maio de
1994, na cidade de São José dos Pinhais - PA (onda
média);

12 - Rádio São Gabriel Uda., a partir de 1° de
maio de 1994, na cidade de São Gabriel - RS (onda
média);

13 - Sociedade de Radiodifusão Independente
de Cruz Alta Uda., a partir de 24 de novembro de
1997, na cidade de Cruz Alta - RS (onda média);

14 - Rádio Progresso de Descanso Uda., a par
tir de 14 de setembro de 1992, na cidade de Descan
so - SC (onda média);



Brasília, 14 de agosto de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas ás entidades abaixo relacio
nadas, explorar serviço de radiodifusão, nas localida
des e unidades da Federação indicadas:

• Fundação Verdes Florestas, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado
do Acre (Processo n° 53600.000030/94);

• Radio Gazeta de Alagoas Ltda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Maceió, Estado de
Alagoas (processo n' 5061 0.000165/93);

• Fundação Oom Joaquim, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Tefé. Estado do Amazonas
(Processo n° 50630.000111/93);

• Radio Oifusora do Amazonas Ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Manaus, Estado do
Amazonas (Processo n° 50630.000166/93);

• Radio Rio Mar ltda., concessionária de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Manaus, Estado do Amazonas
(Processo n° 50630.000168/93);

• Rede Amazonense de Comunicação Uda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora
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15- Rádio Itapiranga Uda.., a partir de 28 de junho em onda média, na cidade de Maués, Estado
de 1992, na cidade de Itapiranga - SC (onda média); do Amazonas (Processo n°50630.000154/93);

16 -:- Rádio Tup~ A~ U~a., originariam.ente Re~e • Radio Vale do Rio Poty Ltda., concessionária
Autonomista de ~adlodlfusaoLtda., a partir de?~ JU- de serviço de radiodifusão sonora em onda
lho de 1992, na Cidade de Osasco - SP (onda media); média na cidade de Crateús Estado do Cea-

17 - Rádio ~osta Azul Uda.. , a partir de 19?~ j~- rá (Pr~esso nO 29108.000059/91);
nho de 1998, na cidade de Ubatuba - SP (onda media), . . S- F . . .. d

18 - Rádio Siqueira Campos Ltda., a partir de • Rad~o ao r~n~lscc: Uda., concesslonan~ . e
11 de novembro de 1992 na cidade de Colinas do To- serviço de radlodifusao sonora em onda média,
cantins - TO (onda médi~); na cidade de São Francisco, Estado do Espírito

19 - Fundação Verdes Florestas, a partir de 6 de Santo (Processo n° 50660.000484/93);
junho de 1994, na cidade de Cruzeiro do Sul - AC • Fundação Santa Terezinha, concessionária de
(onda tropical); serviço de radiodifusão sonora em onda média,

20 - Fundação Oom Joaquim, originariamente na cidade de Cachoeiro de ~apemirim. Estado do
Rádio Educação Rural de Tefé Uda, a partir de 12 de Espírito Santo Processo n° 53660.(00387/98);
maio de 1993, na cidade de Tefé - AM (onda tropical); e • Rádio Pioneira de Formosa Uda., concessioná-

21- Televisão Rio F~rmoso Ltda.. , apartirde 12 ria de serviço de radiodifusão sonora em onda
d~ setembro de 1997, na Cidade de Gurupl- TO (sons média, na cidade de Formosa O'Oeste. Estado
e Imagens). do Paraná (Processo n° 53740.000479/97);

Brasília, 4 de setembro de 2000. - Fernando • Rádio Eldorado do Paraná Uda concessionária
Henrique Cardoso. de serviço de radiodifusão son~~a em onda mé-
EM n° 275/MC dia, na cidade de São José dos Pinhais, Estado

do Paraná (Processo n° 53740.000089/94);

• Rádio São Gabriel Uda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de São Gabriel, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo n° 53790.000219/94);

• Sociedade de Radiodifusão Independente de
Cruz Alta Ltda., concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Cruz Alta, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo n° 53790.000956/97);

• Rádio progresso de Oescanso Uda, concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Oescanso, Estado de Santa
Catarina (Processo n° 29820.000347192);

• Radio Itapiranga Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Itapiranga, Estado de Santa
Catarina (Processo n° 29820.000198/92);

• Rádio Tupi AM Uda., concessionária de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Osasco, Estado de São Paulo (Pro
cesso n° 29830.001 062/92);

• Rádio Costa Azul ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Ubatuba, Estado de São Pa
ulo (Processo n° 53830.000617/98);

• Rádio Siqueira Campos Uda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Colinas do Tocantins, Estado
do Tocantins (Processo n° 50000.002953/92);
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• Fundação Verdes Florestas, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado
do Acre (Processo nO 53600.000031/94);

• Fundação Dom Joaquim, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda tropi
cal, na cidade de Tefê, Estado do Amazonas
(Processo n° 53600.000033/93);

• Televisão Rio Formoso Uda., concessionária
de serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Gurupi, Estado do Tocantins
(Processo n° 53665.000034/97).

2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contadas na Lei n° 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto n°88.066. de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamentou

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica
ções necessárias a renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n° 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto n°88.066, de 1983. submeto o assunto
á superior consideração de Vossa Excelência para de
cisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional,
em cumprimento ao § 3° do art. 223 da Const~uição.

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

DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providencias.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os art. 84, inciso IV. e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3° da Lei n04.117. de 27 de
agosto oe 1962. e 6° da Lei nO 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62, inciso
I, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro oe 1983,

Decreta:
Art. 1° Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

I - Fundação Verdes Florestas, a partir de 6 de
junho de 1994, na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado
do Acre, outorgada pelo Decreto n° 89.647, de 11 de
maio de 1984 (Processo n° 53600.000030/94);

11- Rádio Gazeta de Alagoas Ltda., a partir de 12
de novembro de 1993, na cidade de Maceió, Estado de
Alagoas, outorgada pelo Decreto nO 43.986, de 5 de ju
lho de 1958, e renovada pelo Decreto nO 91.492, de 29
de julho de 1985 (Processo n° 50610.000165/93),

111 - Fundação Dom Joaquim, a partir de 1° de
novembro de 1993, na cidade de Tefé, Estado do Ama
zonas, outorgada originariamente á Rádio Educação
Rural de Tefé Uda., conforme Decreto lei 898, de 13 de
abril de 1962, renovada pelo Decreto n° 91.746, de 4
de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto de 18
de janeiro de 2000, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo n° 50630.000111/93);

IV - Rádio Difusora do Amazonas Uda., a partir de
1° de novembro de 1993, na cidade de Manaus. Estado
do Amazonas, outorgada pelo Decreto n01.114, de 12 de
junho de 1962, e renovada pelo Decreto n°88.872, de 17
de outubro de 1983 (Processo n° 50630.000166/93);

V - Rádio Rio Mar Uda., a partir de 1° de novem
bro de 1993, na cidade de Manaus, Estado do Amazo
nas, outorgada pelo Decreto n° 770, de 22 de março de
1962, e renovada pelo Decreto n° 90.578, de 28 de no
vembro de 1984 (Processo n° 50630.000168/93);

VI - Rede Amazonense de Comunicação
Ltda., a partir de 7 de outubro de 1993, na cidade de
Maués. Estado do Amazonas, outorgada pelo De
creto nO 88.754, de 26 de setembro de 1983 (Pro
cesso n° 50630.000154/93);

VII- Rádio Vale do Rio Poty Ltda., a partir de 14
de julho de 1991, na cidade de Crateús, Estado do
Ceará, outorgada pelo Decreto n° 86.068, de 3 de Ju
nho de 1981 (Processo n° 29108.000059/91)

VIII - Rádio São Francisco Uda., a partir de 21
de julho de 1992, na cidade de Barra de São Francis
co Estado do Espírito Santo, outorgada pelo Decreto
n° 87.252, de 7 de junho de 1982 (Processo n°
50660.000484/93)

IX - Fundação Santa Terezinha, a partir de 4
de outubro de 1998, na cidade de Cachoeiro de Ita
pemirim, Estado do Espírito Santo, outorgada origi
nariamente à Rádio Aquidabam Ltda., conforme
Decreto n° 96.792, de 27 de setembro de 1988, e
transferida pelo Decreto de 30 de setembro de
1999, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo n° 53660.000387/98)

X - Rádio Pioneira de Formosa Uda., a partir de
27 de outubro de 1997, na cidade de Formosa
D'Oeste, Estado do Paraná, outorgada pelo Decreto
n° 80.348, de 15 de setembro de 1977, e renovada
pelo Decreto n° 95.501, de 16 de dezembro de 1987
(Processo n° 53740.000479/97)



1- Relatório

Brasília 4 de setembro de 2000

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 22 de agosto de 2000,
que "Renova concessão das entidades que mencio
na, para explorar serviços de radiodifusão, e dá ou
tras providências".

Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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XI- Rádio Eldorado do Paraná Ltda., apartir de 1° I - Fundação Verdes Florestas, a partir de 6 de
de maio de 1994 na cidade de São José dos Pinhais junho de 1994, na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado
Estado do Paraná, outorgada originariamente à Rádi~ do ~cre, outorgada pelo D;creto nO 89.648, d~ 11 de
Tapajós Ltda., conforme Portaria MVOP n° 213, de 18 maio de 1984 (Pr~cesso n 536~0.000031~94), °
de maio de 1959, transferida pelo Decreto n° 89.005, de . 11 - Fundaçao. Dom Joaquim, a partir de 1 de
16 de ov b de 1983 à Rádio Nova Ltda. renovada maio de 1993, na ~I~ad~ de Tefé" Estad? do Amaz_o-

n em r~ , . ' . nas, outorgada orlgmanamente a Rádio Educaçao
pelo Decreto n 89.626, de ~ de~alo d~ 1984, e auton- Rural de Tefé Ltda., conforme Decreto nO 897, de 13
zada a mudar ~ua ~enomJnaçao social para a atual, de abril de 1962, renovada pelo Decreto n° 91.963, de
conforme Portaria n 86, de 31 de março de 1989, do 20 de novembro de 1985, e transferida pelo Decreto
Delegado do Ministério das Comunicações no Estado de 18 de janeiro de 2000, para a concessionária de
do Paraná (Processo n° 53740.000089/94); que trata este inciso (Processo nO 50630.000033/93).

XII - Rádio São Gabriel Ltda., a partir de 1° de Art. 3° Fica renovada, por 15 anos, a partir de 1°
maio de 1994, na cidade de São Gabriel, Estado do de setembro de 1997, a concessão para explorar,
Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP n° sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
665, de 29 de setembro de 1947, e renovada pelo De- de sons e imagens (televisão), na cidade de Gurupi,
ereto n092.135, de 13 de dezembro de 1985 (Proces- Estado de Tocantins, outorgada à Televisão Rio For-
so n053790.000219/94) moso Ltda., pelo Decreto n° 87.534, de 30 de agosto

XIII- Sociedade de Radiodifusão Independente de 1982 (Processo n° 53665.000034/97).
de Cruz Alta Ltda., a partir de 24 de novembro de Art. 4° A exploração do serviço de radiodifusão,
1997, na cidade de Cruz Alta, Estado do Rio Grande cujas concessões são renovadas por este Decreto,
do Sul, renovada pelo Decreto n° 95.165, de 9 de no- reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
vembro de 1987 (Processo n° 53790.000956/97); ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

XIV - Rádio Progresso de Descanso Ltda., a Art. 5° A renovação da concessão somente produ-
partir de 14 de setembro de 1992, na cidade de Des- zirá efe~os legais após deliberação do Congresso Naci-
canso, Estado de Santa Catarina, outorgada pelo De- onal, nos termos do § 3° do art. 223 da Constrruição.
ereto n° 87.507, de 23 agosto de 1982 (Processo n° Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de
29820.000347/92); sua publicação.

XV - Rádio I~apiranga Lt~a., a partir de 28 de ju- Brasília, 22 de agosto de 2000; 179° da indepen-
nho de 1.992, na Cidade de Itaplran~a, Estado de San- dência e 112° da República. - Fernando Henrique
ta Catarina, outorgada pela Portana n° 349, de 22 de Card
junho de 1972, e renovada pelo Decreto n° 87.399, de 050.

13 de julho de 1982 (Processo n° 29820.000198/92); Aviso n° 1.476-C. Civil
XVI- Rádio Tupi AM Ltda., a partir de 20 de ju

lho de 1992, na cidade de Osasco, Estado de São Pa
ulo, outorgada originariamente à Rede Autonomista
de Radiodifusão LIda., conforme Decreto nO 87.351,
de 1° de julho de 1982, transferida pelo Decreto n°
92.086, de 9 de dezembro de 1985, e autorizada a
mudar sua denominação social para a atual, confor
me Portaria n° 131, de 8 de maio de 2000, do Delega
do do Ministério das Comunicações no Estado de
São Paulo (Processo n° 29830.001062192).

XVII- Rádio Costa Azul LIda., a partir de 19 de
junho de 1998, na cidade de Ubatuba, Estado de São
Paulo, outorgada pelo Decreto nO 81.703, de 23 de
maio de 1978 (Processo n° 53830.000617/98);

XVIII - Rádio Siqueira Campos LIda., a partir
de 11 de novembro de 1992, na cidade de Colinas
do Tocantins, Estado do Tocantins, outorgada pelo
Decreto n° 87.615, de 21 de setembro de 1982 (Pro
cesso n° 50000.002953/92).

Art. 2° Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical:
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mete à consideração do Congresso Nacional, por meio
da Mensagem nO 1.234, de 2000, o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Difusora do Amazonas
Uda. para explorar, a partir de 1° de novembro de
1993, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, urna vez após a delibe
ração 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

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Difusora do Amazonas Ltda., executante
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Manaus, Estado do Amazonas, encon
tra-se de acordo com a prática legal e documental ati
nente ao processo renovatório.

As exigências do Ato Normativo n° 1, de 1999,
desta .Comissão, foram atendidas e os documentos
juntados ao autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2001. - De
putado Corauci Sobrinho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2001

Aprova o ato que renova a conces
são da Rádio Difusora do Amazonas
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Manaus, Estado do Amazonas.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 É aprovado o ato constante do Decreto
de 22 de agosto de 2000, que renova a concessão da
Rádio Difusora do Amazonas Uda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, pelo pra
zo de dez anos, a partir de 1° de novembro de 1993,

sem direito de exclusividade, na cidade de Manaus,
Estado do Amazonas.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2001. - De
putado Corauci Sobrinho, 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 Corauci Sobrinho, à TVR n° 197/00, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Cé
sar Bandeira,Presidente; Júlio Semeghini, Vice-Presi
dente; Domiciano Cabral, Magno Mana,Nárcio Rodri
gues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Josué Bengtson,
Léo Alcântara, Átila Lira, Roberto Rocha, Salvador Zim
baldi, Márcio Fortes, Romeu Queiroz, Corauci Sobrinho,
José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira,
Mário Assad Júnior, Santos Filho, Sérgio Barcellos, Her
mes Parcianello, Jorge Pinheiro, Marçal Filho, Maurílio
Ferreira Lima, Nélson Proença, Ricardo Izar, Gastão Vi
eira, Gustavo Fruet, Luiz B~tencourt, Jonival Lucas Jú
nior, Ana Corso, Babá, Jorge B~ar, Angela Guadagnin,
Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Wigberto
Tartuce, Arnaldo Faria de Sá, Luiza Erundina, Valdeci
Paiva, Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz, Olímpio Pi
res, Marcos de Jesus e Oliveira Filho.

Sala de comissão, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
ND 1.184, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.068/00
TVR N° 170/00

Aprova o ato que renova a conces
são da TVSBT - Canal 3 de Nova Fribur
go Ltda., para explorar serviço de radio
difusão de sons e imagens (televisão), na
cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio
de Janeiro.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o ato constante do Decreto

de 17 de julho de 2000, que renova a concessão da
TVSBT - Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusao de sons e imagens (televi
são), pelo prazo de quinze anos, a partir de 22 de



10- Rádio Difusora Matogrossense Ltda.. a par
tir de 12 de novembro de 1993. na cidade de Corumbá
-MS;

11 - Rádio e Televisão Caçula Ltda.. a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Três Lagoas - MS:

12 - Sistema Sul Matogrossense de Radiodifu
são Uda., a partir de 10 de junho de 1993, na cidade
de Ponta Porã - MS:

13 - Radio Rural Nova Guaranésia Ltda.. a partir
de 6 de setembro de 1992, na cidade de Guaranésia
MG:

14 - Rede Juiz de Fora de Radiodifusão Ltda.. a
partir de 28 de maio de 1991, na cidade de Juiz de
Fora-MG:

15 - Rádio Arapuan Ltda.. a partir de 12 de no
vembro de 1993, na cidade de João Pessoa - PB:

16 - Rádio Educadora de Conceição Ltda.. a
partir de 27 de outubro de 1992, na cidade de Concei
ção - PB:

17 - Rádio Cultura Norte Paranaense Ltda.. a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Paranavaí
-PR:

18 - Rádio Itamarati Ltda.. a partir de 12 de no
vembro de 1992, na cidade de Piripiri - PI:

19 - Rádio Grande Picos Ltda .. a partir de 2 de
dezembro de 1992, na cidade de Picos - PL

20 - Rádio Trairy Ltda.. a partir de 12 de maio de
1994, na cidade de Natal- RN;

21 - Chirú Comunicações Ltda.. a partir de 5 de
outubro de 1998, na cidade de Palmitinho - RS:

22 - Rádio Luz e Alegria Ltda.. a partir de 12 de
maio de 1994, na cidade de Frederico Westphalen 
RS;

23 - Rádio Princesa do Jacuí Ltda.. a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Candelária 
RS;

24 - Rádio Quaraí Ltda.. a partir de 1° de maio
de 1994, na cidade de Quaraí - RS;

25 - Rádio São Miguel Ltda.. a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de Uruguaiana - RS;

26 - Rádio São Roque Ltda.. a partir de 1° de
maio de 1994, na cidade de Faxinal do Soturno - RS;

27 - Rádio Difusora do Vale do Itabapoana limi
tada, a partir de 17 de junho de 1992, na cidade de
Bom Jesus de Itabapoana - RJ;

28 - Rádio São Bento Ltda., a partir de 21 de ju
nho de 1997, na cidade de São Bento do Sul- SC;

TVR N° 170, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.068/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 17 de julho de 2000, que renova con
cessão à TVSBT - Canal 3 de Nova Fri
burgo LIda., para explorar serviços de ra
diodifusão, a partir de 22 de março de
1994, na cidade de Nova Friburgo, Esta
do do Rio de Janeiro.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54})

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 17 de julho de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 -Sociedade Emissora Radiovox Ltda., a partir
de 5 de julho de 1996, na cidade de Muritiba - BA

2 - Radiodifusora Asa Branca Ltda.. a partir de
22 de março de 1992, na cidade de Boa Viagem - CE:

3 - Rádio Jornal Centro Sul Uda. - a partir de 10
de fevereiro de 1992, na cidade de Iguatú - CE:

4 - Rádio Sant'Ana de Tianguá Ltda.. a partir de
15 de agosto de 1997, na cidade de Tianguá - CE;

5 - Fundação Roberto Rabello de Comunicação
Social, a partir de 22 de setembro de 1992, na cidade
de Afonso Cláudio - ES:

6 - Rádio Difusora de Colatina Uda.. a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Colatina - ES;

7 - Fundação Dom Stanislau Van Melis, a partir
de 16 de fevereiro de 1992, na cidade de São Luis dos
Montes Belos - GO;

8 - Empresa Rádio Independente Ltda.. a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de Aquidauana 
MS.
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março de 1994, sem direito de exclusividade, na cida- 9 - Rádio Difusora de Três Lagoas Ltda.. a partir
de de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. de 12 de maio de 1994, na cidade de Três Lagoas -

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

Sala de comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, presidente.



Brasília, 5 de julho de 2000.

Brasília, 1° de agosto de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM nO 220/MC

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Sociedade Emissora Radiovox Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Muritiba, Estado da
Bahia (Processo n° 53640.000161196);

• Radiodifusora Asa Branca Uda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Boa Viagem, Esta
do do Ceará (Processo nO 291 08.000434191)

• Rádio Jornal Centro Sul Lida., concessionáría
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Iguatú, Estado do Ceará
(Processo n° 29650.000267/92);

• Rádio Sant'ana de Tianguá Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, ria cidade de Tianguá, Estado do
Ceará (Processo n° 53650.000898/97);

• Fundação Roberto Rabello de Comunicação
Social, concessionária de serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de
Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo
(Processo n° 50660.000172192);
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29 - Rádio Progresso de São Carlos Ltda., a • Rádio Difusora de Colatina Ltda., concessioná-
partir de 1° de maio de 1994, na cidade de São Carlos ria de serviço de radiodifusão sonora em onda
- SP média, na cidade de Colatina, Estado do Espíri-

30 - Rádio Educação Rural Ltda., a partir de 12 to Santo (Processo n° 50660.000050/94)'
de maio de 1993, na cidade de Campo Granáe - MS. _.. '

31 - Rádio Cultura Fluminense Ltda.. a partir de • Fun~aç~o. Dom Sta.nlslau Va~ ~ells~ con-
12 de maio de 1993, na cidade de Campos _ RJ; cesslonana de ~e~vlço d~ radlodlfu~ao S?-

32 - Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão nora em onda media, na cidade de Sao LUIS
Ltda, a partir de 21 de outubro de 1991, na cidade de dos Mo~tes Belos, Estado de Goiás (pro-
Campo Grande - MS; cesso n 291 09.000547/91);

33 - TV Esplanada do Paraná Ltda., a partir de 9 • Empresa Rádio Independente Ltda., con-
de julho de 1998, na cidade de Ponta Grossa - PR; cessionária de serviço ae radiodifusão so-

34 - Televisão Norte do RGS Ltda. a partir de 14 nora em onda média, na cidade de Aquidau-
de março de 2000, na cidade de Carazinho - RS: ana, Estado do Mato Grosso do Sul (Proces-

35 - TVSBT - Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., a so n° 53700.000106/94);
partir de 22. de março de 1994, na cidade de Nova Fri- • Rádio Difusora de Três Lagoas Ltda., con-
burgo - RJ, e . o' d . d d' d'f -

36 TV C r d d S t C t . S A cesslonana e serviço e ra 10 I usao so-
. - ~ Iga as e an ~ a anna . .. a par- nora em onda média, na cidade de Três La-

tir de 24 de maio de 1997, na cidade de Blumenau - E t d d M t G d S I (PSC. goas, s a o o a o rosso o u ro-
cesso n° 53700.000057/94);

• Rádiodifusora Matogrossense Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Corumbá, Estado do Mato
Grosso do Sul (Processo n° 53700.000232193);

• Rádio e Televisão Caçula Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Três Lagoas,
Estado do Mato Grosso do Sul (Processo
n° 53700.000059/94);

• Sistema Sul Matogrossense de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul
(Processo n050700.000118/93);

• Rádio Rural Nova Guaranésia Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Guaranésia, Estado de Mi
nas Gerais (Processo n02971 0.000287/92);

• Rede Juiz de Fora de Radiodifusão Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais (Processo n°
29104.000194/91 );

• Rádio Arapuan Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba
(Processo n° 50730.000399193);

• Rádio Educadora de Conceição Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Conceição, Estado
da Paraíba (Processo nO 50730.000296/92);
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• Rádio Cultura Norte Paranaense Ltda., conces- • Rádio Progresso de São Carlos Ltda, concessi-
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Paranavaí, Estado do onda média, na cidade de São Carlos, Estado
Paraná (Processo n° 53740.000285/93); de São Paulo (Processo n° 50830.000236/94);

• Rádio Itamaraty Uda., concessionária de ser- • Rádio Educação Rural Ltda., concessionária de
viço de radiodifusão sonora em onda média, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical,
na cidade de Piripiri, Estado do Piauí (Proces- na cidade de Campo Grande, Estado do Mato
so n° 29115.000146/92); Grosso do Sul (Processo nO 50700.000040193);

• Rádio Grande Picos Uda., concessionária de • Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessioná-
serviço de radiodifusão sonora em onda mé- ria de serviço de radiodifusão sonora em onda
dia, na cidade de Picos, Estado do Piauí (Pro- tropical, na cidade de Campos, Estado do Rio
cesso n° 29115.000173/92); de Janeiro (Processo n° 50770.002517192);

• Rádio Trairy Uda., concessionária de serviço • Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão
de radiodifusão sonora em onda média na ci- Uda., concessionária de serviço de radiodifu-
dade de Natal Estado do Rio Grande d'o Nor- são de sons e imagens, na cidade de Campo
te (Processo ~o 53780.000007/94); Grande, Estado do Mato Grosso do Sul (Pro-

• Chirú Comunicações Ltda.. concessionária de cesso n° 29112.0002121~1); . ,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, • TV Esplanada do Parana Ltda., concesslona-
na cidade de Palmüinho, Estado do Rio Grande ria de serviço de radiodifusão de sons e ima-
do Sul (Processo nO 53790.000861198); gens, na cidade de Ponta Grossa, Estado do
IR 'd' L AI . Ltd . á' d Paraná (Processo n° 53740.000406/98);• . a 10 uz e egna a., concesslon na e . _ . ,.
serviço de radiodifusão sonora em onda mé- • Televl~o Norte d.o ~G~ Ltda., conce~slonana
dia, na cidade de Frederico Westphalen, ~e S~rvIÇO de radlD?lfusao de sons e. Imagens,
Estado do Rio Grande do Sul (Processo nO na Cidade de Carazlnho, Estado do RIO Grande
53790.000098/94); do Sul (Processo n° 53528.000192199);

• Rádio Princesa do Jacuí Ltda., concessionária • TVS~T :-.CanaI3 ~e Nova ~rib~rg~ Ltda., con-
de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- ~esslonana d~ serviço de radlD?ifusao de sons e
dia, ria cidade de Candelária, Estado do Rio In:agens, na.cidade de Nov~ Fnburgo, Estado do
Grande do Sul (Processo nO 53790.000017/93); RIO de ~anelro (Processo n ~770.000951/93).;

R
'do Q , Ltd . ,. d' • TV Coligadas de Santa Catanna S.a., concessl-

• a 10 ~ar~1 _a., concesslonana ? ~ervl- onária de serviço de radiodifusão de sons e ima-
Ç? de radlodlf~sao sonora e~ onda medIa, na gens, na cidade de Blumenau, Estado de Santa
Cidade Quaral, Estado do RIO Grande do Sul Catarina (Processo n° 53820.000299/97).
(Processo n° 53790.001591/95);

• _ • • o' 2.0bservo que a renovação do prazo de vigência
• ~ádlo Sao .MI~ue~Ltda., concesslonana,d~ ser-das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é

v~ço de radlodifusa.o sonora em onda .medla, na regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785, de
Cidade de Urugual~na, Estado do RIO .Grande 23 de junho de 1972, e no Decreto n° 88.066, de 26 de
do Sul (Processo n 50790.000890/93), janeiro de 1983, que a regulamentou.

• Rádio São Roque Ltda., concessionária de ser- 3.Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali-
v~ço de radiodif.usão sonora em onda média, ~a sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi-
Cidade de Faxlnal do Soturno, Estado do RIO derados de acordo com os dispositivos legais aplicá-
Grande do Sul (Processo n°53790.000022194); veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica-

• Rádio Difusora do Vale do Itabapoana Limita- ções necessárias à renovação da concessão.
da, concessionária de serviço de radiodifusão 4.Nessa conformidade, e em observância ao que
sonora em onda média, na cidade de Bom Je- dispõem a Lei nO 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
sus de Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro Decreto n° 88.066, de 1983, submeto o assunto à su-
(Processo n° 29770.000389192); perior consideração de Vossa Excelência para decisão

• Rádio São Bento Ltda., concessionária de ser- e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cumprimento ao § 3° do art. 223 da Constituição.
cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
Catarina (Processo n° 53820.000099/97); de Estado das Comunicações



Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Vice-Presidente da República,no exercício do
cargo de Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3°, da Lei n° 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 62 da Lei n° 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6°, in
ciso I, do Decreto n088.066, de 26de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1° Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

I - Sociedade Emissora Radiovox Ltda., a partir
de 5 de julho de 1996, na cidade de Murtliba, Estado da
Bahia, outorgada pela Portaria ConteI n° 397, de 17 de
junho de 1966, e renovada pelo Decreto n096.009, de 3
de maio de 1988 (Processo nO 53640.000161/96);

11- Radiodifusora Asa Branca Ltda., a partir de 22
de março de 1992, na cidade de Boa Viagem, Estado
do Ceará, outorgada pelo Decreto n° 86.962, de 25 de
fevereiro de 1982 (Processo n° 29108.000434191),

111 - Rádio Jornal Centro Sul Ltda., a partir de 10
de fevereiro de 1992, na cidade de Iguatú, Estado do
Ceará, outorgada pelo Decreto nO 86.718, de 11 de
dezembro de 1981 (Processo n° 29650.000267/92);

IV - Rádio Sant'ana de Tianguá Ltda., a partir
de 15 de agosto de 1997, na cidade de Tianguá, Esta
do do Ceará, outorgada pelo Decreto n079.846, de 23
de junho de 1977, e renovada pelo Decreto de 29 de
julho de 1992, aprovado pelo Decreto Legislativo n°
80, de 16 de setembro oe 1999 (Processo n°
53650.000898/97) ;

V - Fundação Roberto Rabello de Comunica
ção Social, a partir de 22 de setembro de 1992, ria ci
dade de Afonso Cláudio, Estado do Espirito Santo,
outorgada originariamente à Rádio Difusora Guandu
ense Ltda., conforme Decreto n° 87.486, de 18 de
agosto de 1982, e transferida pelo Decreto de 17 de
dezembro de 1996, para a concessionária de que tra
ta este inciso (Processo n° 50660.000172192);

VI - Rádiodifusora de Golatina Ltda., a partir de
1° de maio de 1994, ria cidade de Colatina, Estado do
Espírito Santo, outorgada pela Portaria MVOP n° 40,
de 16 de janeiro de 1950, e renovada pelo Decreto
n090.308, de 16 de outubro de 1984 (Processo n°
50660.000050/94) ;

VII- Fundação Dom Stanislau Van Melis, a par
tir de 16 de fevereiro de 1992, na cidade de São Luis
dos Montes Belos, Estado de Goiás, outorgada ongi
nariamente à Rádio Vale da Serra Ltda., conforme
Oecreto n° 86.857, de 14 de janeiro de 1982, e trans-
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DECRETO DE 17 DE JULHO DE 2000 ferida pelo Decreto de 18 de junho de 1996, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo n°
29109.000547/91 );

VIII - Empresa Rádio Independente Ltda., a
partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Aquidaua
na, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada pela
Portaria MJNI n° 165-B, de 11 de abril de 1962, reno
vada pela Portaria n° 7, de 16 de janeiro de 1986, e
autorizada a passar à condição de concessionária em
virtude de aumento de potência de sua estação trans
missora, conforme Exposição de Motivos n° 102, de 8
de junho de 1987, do Ministério das Comunicações
(Processo n° 53700.000106/94);

IX - Rádio Difusora de Três Lagoas Ltda., a par
tir de 1° de maio de 1994, na cidade de Três Lagoas,
Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada pela Porta·
ria MVOP n063, de 30 de janeiro de 1956, e renovada
pelo Decreto n° 92.630, de 2 de maio de 1986 (Pro
cesso n° 53700.000057/94);

X - Rádiodifusora Matogrossense Ltda., a partir
de 1° de novembro de 1993, na cidade de Corumbá,
Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada pelo De
creto n° 2.310, de 4 de fevereiro de 1938, e renovada
pelo Decreto nO 91.493, de 29 de julho de 1985 (Pro
cesso n° 53700.000232193);

XI- Rádio e Televisão Caçula Ltda., a partir de
1° de maio de 1994, na cidade de Três Lagoas. Esta
do do Mato Grosso do Sul, outorgada à Rádio a Voz
da Caçula Limitada, pela Portaria MJNI n° 381-8, de
28 de novembro de 1961, renovada pelo Decreto
n092 .135, de 13 de dezembro de 1985, e autorizada a
mudar sua denominação para a atual, conforme Por·
taria n° 100, de 29 de junhode 1987, do Diretor da De
legada Regional em Campo Grande do Departamen
to Nacional de Telecomunicações, do Ministério das
Comunicações (Processo n° 53700.000059/94);

XII - Sistema Sul Matogrossense de Radiodifu
são Ltda., a partir de 10 de junho de 1993, ria cidade
de Ponta Porá, Estado do Mato Grosso do Sul, outor
gada pelo Decreto n088.237, de 18 de abril de 1983
(Processo n° 50700.000118/93);

XIII- Rádio Rural Nova Guaranésia Ltda., a par
tir de 6 de setembro de 1992, na cidade de Guarané
sia, Estado de Minas Gerais, outorgada pela Portaria
MG n° 170, de 12 de setembro de 1982, e autorizada
a passar à condição de concessionária em virtude de
aumento de potência de sua estação transmissora,
conforme Exposição de Motivos n° 133, de 12 de se
tembro de 1989, do Ministério das Comunicações
(Processo n° 29710.000287/92);

XIV - Rede Juiz de Fora de Radiodifusão Ltda.,
a partir de 28 de maio de 1991, na cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo De
creto n° 85.958, de 4 de maio de 1981 (Processo n°
29104.000194/91 );
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XIV - Rádio Arapuan Ltda., a partir de 12 de no
vembro de 1993, na cidade de João Pessoa, Estado
da Paraíba, outorgada pelo Decreto n° 28.882. de 21
de novembro de 1950, e renovada pelo Decreto
n098.111, de 31 de agosto de 1989, aprovado pelo
Decreto Legislativo nO 183, de 5 de setembro de 1991
(Processo n° 50730.000399/93);

XVI - Rádio Educadora de Conceição Ltda., a
partir de 27 de outubro de 1992, na cidade de Concei
ção, Estado da Paraíba, outorgada pelo Decreto n°
87.505, de 23 de agosto de 1982 (Processo nO
50730.000296/92) ;

XVII - Rádio Cultura Norte Paranaense Ltda., a
partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Paranavaí,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nO
638, de 22 de outubro de 1956, e renovada pelo De
creto n° 89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Processo
n° 53740.000285/93);

XVIII - Rádio Itamaraty Ltda., a partir de 12 de
novembro de 1992, na cidade de Piripiri, Estado do
Piauí, outorgada pelo Decreto n087.612, de21 de se
tembro de 1982 (Processo n° 29115.000146/92);

XIX - Rádio Grande Picos Ltda., a partir de 2 de
dezembro de 1992, na cidade de Picos, Estado do Pi
auí, outorgada pelo Decreto n° 87.667, de 5 de outu
bro de 1982 (Processo n° 29115.000173192);

XX - Rádio Trairy Uda., a partir de 1° de maio de
1994, na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do
Norte, outorgada pela Portaria MVOP na 49, de 4 de
fevereiro de 1960, revigorada pela Portaria MJNI n°
179-B, de 11 de abril de 1962. e renovada pelo Decre
to na 90.156, de 5 de setembro de 1984 (Processo na
53780.000007/94);

XXI - Chirú Comunicações Ltda., a partir de 5
de outubro de 1998, na cidade de Palmitinho, Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto na
96.672, de 9 de setembro de 1988 (Processo na
53790.000861/98);

XXII - Rádio Luz e Alegria Ltda., a partir de 10

de maio de 1994, na cidade de Frederico Westphalen,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP na 573, de 21 de junho de 1955, e renovada
pelo Decreto na 90.422, de 8 de novembro de 1984
(Processo na 53790.000098/94);

XXIII - Rádio Princesa do Jacuf Ltda., a partir
de 1° de novembro de 1993, na cidade de Candelá
ria. Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
Decreto n041.987, de 5 de agosto de 1957, e renova
da pelo Decreto na 94.186, de 6 de abril de 1987
(Processo n° 53790.000017193);

XXIV - Rádio Quaraí Ltda., a partir de 1°de maio
de 1994, na cidade de Quaraí, Estado do Rio Grande do
Sul, outorgada pela Portaria MVOP na 520, de 30 de
maio de 1955, renovada pela Portaria MC n° 948, de 3 de
novembro de 1975, e autorizada a passar à condição de

concessionária em virtude de aumento de potência de
sua estação transmissora, conforme Exposição de Moti
vos na134, de 12 de setembro de 1989, do Ministério das
Comunicações (Processo na 53790.001591 195);

XXV - Rádio São Miguel Ltda., a partir de 1°de no
vembro de 1993, na cidade de Uruguaiana, Estado do
Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto na 822, de 2
de abril de 1962, e renovada pelo Decreto n° 89.869, de
27 de junho de 1984 (Processo na 50790.000890/93);

XXVI - Rádio São Roque Ltda., a partir de 10 de
maio de 1994, na cidade de Faxinal do Soturno. Estado do
Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto n° 74.048, de
13 de maio de 1974, e renovada pelo Decreto n° 89.631,
de 8 de maio de 1984 (Processo n° 53790.000022194);

XXVII - Rádio Difusora do Vale do Itabapoana
Limitada, a partir de 17 de junho de 1992, na cidade
de Bom Jesus de Itabapoana, Estado do Rio de Jane
iro, outorgada pelo Decreto n° 87.109, de 19 de abril
de 1982 (Processo n° 29770.000389/92);

XXVIII- Rádio São Bento Ltda., a partir de 21 de
junho de 1997, na cidade de São Bento do Sul, Estado
de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n079.662, de
5 de maio de 1977, e renovada pelo Decreto na 94.526,
de 26 de junho de 1987 (Processo na 53820.000099/97);

XXIX - Rádio Progresso de São Carlos Ltda., a
partir de 1° de maio de 1994, na cidade de São Car
los, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
MVOP n° 845, de 7 de novembro de 1957, e renovada
pelo Decreto n° 90.576, de 28 de novembro de 1984
(Processo n° 50830.000236/94).

Art. 2° Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical

I - Rádio Educação Rural Ltda., a partir de 1° de
maio de 1993, na cidade de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto n0819, de
2 de abril de 1962 e renovada pelo Decreto na 92.668,
de 16 de maio de 1986 (Processo na 50700.000040/93);

II - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1°de maio de 1993, na cidade de Campos, Estado do
Rio de Janeiro, outorgada originariamente à Rádio
Cultura de Campos Ltda., conforme Decreto n°
46.445, de 16 de julho de 1959, renovada e transferi
da pelo Decreto n091.749, de 4 de outubro de 1985,
para a concessionária de que trata este inciso (Pro
cesso na 50770.002517/92).

Art 3° Fica renovada a concessão das entidades
abaixo mencionadas, para explorar, sem direito de ex
clusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço de ra
diodifusão de sons e imagens:

I - Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão
Ltda., a partir de 21 de outubro de 1991, na cidade de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, ou-



I - Relatório

11 - Voto do Relator

o processo de renovação de outorga requerida
pela TVSBT - Canal 3 de Nova Friburgo Uda., execu
tante de serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio
de Janeiro, encontra-se de acordo com a prática legal
e documental atinente ao processo renovatório.

As exigências do Ato Normativo n° 1, de 1999,
desta Comissão, foram atendidas e os documentos
juntados ao autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2001. - De
putado José Mendonça Bezerra, Relator.

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, por
meio da Mensagem nO 1.068, de 2000, o ato que reno
va a concessão outorgada à TVSBT - Canal 3 de
Nova Friburgo Ltda. para explorar, a partir de 22 de
março de 1994, pelo prazo de quinze anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na cidade de Nova Friburgo,
Estado do Rio de Janeiro.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, urna 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.

Em 1° de agosto de 2000

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
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torgada pelo Decreto n° 78.190, de 3 de agosto de qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
1976 (Processo n° 29112.000212191); ato constante do Decreto de 17 de julho de 2000, que
. 11- 1V Espla~adado Paraná Uda., a partir de 9 de "Renova concessão das entidades que menciona,
Julh? de 1998, na Cidade de Ponta Grossa. Estado do.Pa- para explorar serviços de radiodifusão e dá outras
rana, outorgada pelo Decreto n062.639,de30deabnl de . A • " '

1968, e renovada pelo Decreto n° 89.198, de 16 de de- providencias.
zembro de 1983 (Processo n° 53740.000406/98), Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da

111- Televisão Norte do RGS Ltda., a partir de 14 casa da Presidência da República.
de março de 2000, na cidade de Carazinho, Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à
Rádio e Televisão Albuquerque Uda., pelo Decreto n°
91.050, de 6 de março de 1985, autorizada a mudar
sua denominação social para a atual, conforme Por
taria Dentel n° 477, de 6 de outubro de 1986 (Proces
so n° 53528.000192199);

IV - Tvsbt - Canal 3 de Nova Friburgo Uda., a
partir de 22 de março de 1994, na cidade de Nova Fri
burgo, Estado do Rio de Janeiro, outorgada originaria
mente à 1VS - TV Studios Silvio Santos Uda., confor
me Decreto n° 83.094, de 26 de janeiro de 1979, transfe
rida pelo Decreto n° 91.042, de 5 de março de 1985, à
TVS - Canal 3 de Nova Friburgo Uda., autorizada a
mudar sua denominação social para a atual, conforme
Portaria n° 111 de 29 de abril de 1986, do Diretor da De
legacia Regional no Rio de Janeiro do Departamento
Nacional de Telecomunicações do Ministério das Co
municações (Processo n° 53770.000951/93);

V - TV Coligadas de Santa Catarina S.a., a par
tir de 24 de maio de 1997, na cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto N°
60.465-A, de 14 de março de 1967, e renovada pelo
Decreto n° 92.448, de 7 de março de 1986 (Processo
n° 53820.000299/97).

Art. 4° A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 5° A renovação da concessão somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 17 de julho de 2000; 179° da Indepen
dência e 112° da República. - MARCO MACIEL - Pi
menta da Veiga.

Aviso n° 1.289 - C.Civil



Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 192, de 17 de maio de 2000, que autori
za a Fundação Cultural e Educativa Car
los Roberto da Silva Pimenta - FUNCEC,
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviços de ra
diodifusão comunitária na cidade de Uru
taí, Estado de Goiás.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54»

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal.
submeto à apreciação de Vossas Excelências. acom
panhada de Exposições de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, con
forme os seguintes atos e entidades:

Aprova o ato que autoriza a Funda
ção Cultural Educativa Carlos Roberto da
Silva Pimenta - FUNCEC a executar ser
viço de radiodifusão comunitária, na lo
calidade de Urutaí, Estado de Goiás.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° E aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 192, de 17 de maio de 2000, que autoriza a Fun
dação Cultural e Educativa Carlos Roberto da Silva
Pimenta - FUNCEC a executar serviço de radiodifu
são comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, na localidade de Urutaí, Estado de
Goiás.

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

Sala da Comissão 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira - Presidente

TVR N° 110, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 983/00

Aprova o ato que renova a conces
são da TVSBT - Canal 3 de Nova Fribur
go Ltda., para explorar serviço de radio
difusão de sons e imagens (televisão), na
cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio
de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° E aprovado o ato constante do Decreto
de 17 de julho de 2000, que renova a concessão da
TVSBT - Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são), pelo prazo de quinze anos, a partir de 22 de
março de 1994, sem direito de exclusividade, na cida
de de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro.

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

Sala da Comissão 7 de agosto de 2001. 
Deputado José Mendonça Bezerra - 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 José Mendonça Bezerra, à TVR nO
170/00, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Cé
sar Bandeira,Presidente; Júlio Semeghini, Vice-Presi
dente; Domiciano Cabral, Magno Malta, Nárcio Rodri
gues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Josué Bengtson,
Léo Alcântara, Átila Lira, Roberto Rocha, Salvador
Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Queiroz, Corauci So
brinho, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz
Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, Sérgio
Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro, Mar
çal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nélson Proença, Ri
cardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet, Luiz Bitten
court, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso, Babá, Jorge
Bittar, Angela Guadagnin, Pedro Irujo, Vic Pires Fran
co, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce, Arnaldo Faria
de Sá, Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Givaldo Carim
bão, Agnaldo Muniz, Olímpio Pires, Marcos de Jesus
e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001,
Deputado César Bandeira - Presidente
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001 N° 1.185, DE 2001

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

MENSAGEM N° 983/00
TVR N° 110/00



Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Fundação Cultural e
Educativa Carlos Roberto da Silva Pimenta
FUNCEC, com sede na cidade de Urutaí, Estado de
Goiás, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti
tuição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2.Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

Brasília, 19 de junho de 2000

EM n° 208 IMC
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1 - Portaria n° 178, de 16 de maio de 2000 - 17 - Portaria nO 206, de 31 de maio de 2000 -
Associação Comunitária Cajuruense.na cidade de Rádio Comunitária Madalena - FM, na cidade de
Carmo do Cajuru - MG; Santa Maria Madalena - RJ;

2 - Portaria n° 179, de 16 de maio de 2000 18 - Portaria n0207. de 31 de maio de 2000 -
Associação Comunitária Rádio São Thomé, na cida- Associação Rádio Comunitária Campestre - FM, na
de de Campos dos Goytacazes - RJ; cidade de Campestre - AL;

3 - Portaria n° 180, de 16 de maio de 2000 - 19 - Portaria n° 208, de 31 de maio de 2000 -
Associação Comunitária de Amigos Cafelândia - Associação Cu~ural, Recreativa e Desportiva. "ACRED
ACAFE. na cidade de Cafelândia - PR; - Elias Fausto", na cidade de Elias Fausto - SP;

4 - Portaria n° 181, de 16 de maio de 2000 - 20 - Portaria n° 209, de 31 de maio de 2000 -
Associação Cultural e Comunitária de Radiodifusão Associação Movimento Comunitário Rádio Pérola FM
de Campo Alegre, na cidade de Campo Alegre -AL; - AMCRP/FM, na cidade de Conchas - SP;

5 - Portaria n° 182. de 16 de maio de 2000 - 21 - Portaria n° 21 O, de 31 de maio de 2000 -
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Associação Comunitária Urtigão, na cidade de São
Social - STAR, na cidade de Valentim Gentil - SP; João da Urtiga - RS;

6-Portaria nO 185, de 16 de maio de 2000 - 22 - Portaria n° 211, de 31 de maio de 2000 -
Associação Comunitária de Comunicação de Barro Associação Cultural e Comunitária Amigos de Treze
Duro - Piauí, na cidade de Barro Duro - PI; Tílias - SC, na cidade de Treze Tílias - SC:

7 - Portaria n° 186, de 16 de maio de 2000 - 23 - Portaria n° 212, de 31 de maio de 2000 -
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura FADA - Fundação Assaré para o Desenvolvimento e
Vale do Redentor, na cidade de São José do Rio Par- Assistência Social, na cidade de Assaré - CE;
do - SP; 24 - Portaria n° 213, de 31 de maio de 2000 -

8 - Portaria n° 188, de 17 de maio de 2000 - AMOCENTRO - Associação de Moradores do Cen-
Sistema Comunitário de Comunicações Santamari- tro da Cidade de Pombal, na cidade de Pombal - PB;
ense. na cidade de Santa Maria de \tabira - MG: 25 - Portaria n° 214, de 31 de maio de 2000 -

9- Portaria nO 189, de 17 de maio de 2000 - ADEPAM - Amazônia em Defesa e Proteção do Meio
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu- Ambiente, na cidade de Benjamin Constant - AM; e
ral e Artístico de Ibiporã. na cidade de Ibiporã - PR: 26 - Portaria n° 215, de 31 de maio de 2000 -

10 - Portaria n° 190, de 17 de maio de 2000 - Associação dos Amigos da Praia de Mariscal, na ci-
Associação Comunitária Esperança e Paz dade de Bombinhas - SC.
ASCEPAZ, na cidade de Ouro Preto D'Oeste - RO; Brasília 25 de julho de 2000. - Fernando

11 - Portaria n° 191 , de 17 de maio de 2000 - Henrique Cardoso
Fundação Cultural e Comunitária José Gervasio de
Araújo, na cidade de Urbano Santos - MA;

12 - Portaria n° 192, de 17 de maio de 2000 
Fundação Cultural e Educativa Carlos Roberto d Silva
Pimenta - FUNCEC, na cidade de Urutaí - GO;

13 - Portaria n° 193, de 17 de maio de 2000 
Associação dos Moradores do Aracruz - AMA, na ci
dade de Barreiras - BA;

14 - Portaria n° 203, de 31 de maio de 2000 
Associação Comunitária e Cultural de Caçu, na cida
de de Caçu - GO;

15 - Portaria n° 204, de 31 de maio de 2000 
Associação Comunitária Romiporã de Espigão do
Oeste, Para a Preservação da Cultura e o Desenvolvi
mento Social e Artístico - ACROMEO, na cidade de
Espigão do Oeste - RO;

16 - Portaria n° 205, de 31 de maio de 2000 
Associação Comunitária Cultural de Pedrinhas Pau
lista, na cidade de Pedrinhas Paulista - SP:
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3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência. essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos. e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie. determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53670.000437/98 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, Minis
tro das Comunicações.

PORTARIA N° 192 DE 17 DE MAIO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições.considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998. e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53670.000437/98. resolve:

Art. 1° Autorizar a Fundação Cultural e Educati
va Carlos Roberto da Silva Pimenta - FUNCEC, com
sede na Rua Mário de Lima Filho n° 11 Centro, na ci
dade de Urutaí, Estado de Goiás. 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 17° 27'50"S e longitude em
48°12'09"W. utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a 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

191 '1S)I>IlOClOO9Q~l9g f""""~.'n C.lI,":" c CoawwWio Jaoé IUrbaDo~lA.

--=---i -c-~-1Geo...·."' ele AnoOJo. '
192 .. ~)b1QOO(),07J1)-8 Func1=.~ CulNJat c EdugmvI Cu\<n IUruWlGO.

I oIU t vaPimOl1l.- F\.i'NCEC, '
193 15J()4(l~3191 'Óç$g cloI ! LoIam.... SolIlI

. Anc.'1I1-1\MA. ICruz n I!n'. OiJlriIO
Ide Luil EdIlOldo

I
~ muni<ipic de

_____.....J.... .. flom:UB>IIIA. I

Aviso n° 1.201 - C.Civil.

25 de julho de 2000

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete á apreciação do Congresso Nacional os
atos que autorizam a, execução de serviços de radio
difusão comunitária constantes das Portarias nOs 178
a 182 185 e 186, de 16 de maio de 2000; 188 a 193,
de 17 de maio de 2000; e 203 a 215, de 31 de maio de
2000.

Atenciosamente, Pedro Parente.

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 Fundação Cultural e Educativa Carlos Rober
to da Silva Pimenta - FUNCEC a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de 3 (três) anos,
sem direito de exclusividade, na localidade de Urutaí,
Estado de Goiás.

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.



Aprova o ato que renova a conces·
são outorgada à Rádio Curimataú de
Nova Cruz Ltda., para explorar, sem direi
to de exclusividade, pelo prazo de dez
anos, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Nova Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte.

(Á Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 54)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.186, DE 2001

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

MENSAGEM N° 817/00
TVR n° 32100

O Congresso Nacional Decreta,

Art. 1° E aprovado o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000, que renova a concessão ou
torgada à Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, pelo prazo de
dez anos, a partir de 8 de agosto de 1997, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte.

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

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° DE 2001
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11 - Voto do Relator Estiveram presentes os seguintes Deputados: Cé-
sar Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini, Vice-Presi
dente; Domiciano Cabral, Magno Malta,Nárcio Rodri
gues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Josué Bengtson,
Léo Alcântara,Átila Lira. Roberto Rocha, Salvador
Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Queiroz, Corauci So
brinho, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz
Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, Sérgio
Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro, Mar
çal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nélson Proença, Ri
cardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet, Luiz Bitten
court, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso, Babá, Jorge
BiUar, Angela Guadagnin, Pedro Irujo, Vic Pires Fran
co, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce, Arnaldo Faria
de Sá, Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Givaldo Carim
bão, Agnaldo Muniz, Olímpio Pires, Marcos de Jesus
e Oliveira Filho.

Sala das Comissões 5 de setembro de 2001. 
Deputado Cesar Bandeira

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo
em questão, a Fundação Cultural e Educativa Carlos
Roberto da Silva Pimenta - FUNCEC atendeu aos re
quisitos da legislação especffica e foi autorizada para
execução do serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verifi
cada a documentação, constatamos que foram aten
didos todos os critérios exigidos por este diploma re
gulamentar.

O ato de outorga obedece aos princfpios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo que or apresentamos.

Sala das Comissões 15 de agosto de 2001. 
Deputado Bispo Wanderval.

Aprova oque autoriza a Fundação
Cultural e Educativa Carlos Roberto da
Silva Pimenta - FUNCEC a executar ser
viço de radiodifusão comunitária, na lo
calidade de Urutaí, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria n° 192, de 17 de maio de 2000, que autoriza a Fun
dação Cultural e Educativa Carlos Roberto da Silva
Pimenta - FUNCEC a executar serviço de radiodifu
são comunitária, pelo prazo de 3 (três) anos, sem di
reito de exclusividade, na localidade de Urutaf, Esta
do de Goiás.

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

Sala das Comissões 15 de agosto de 2001. 
Deputado Bispo Wanderval, 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 Bispo Wanderval, à TVR n°
110/00, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta.

~. ,.
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Brasília, 25 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto á consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Sociedade Tupanciretã Uda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo n° 53790.000031/94))'

• Rádio Curimataú de Nova Cruz Lida., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande
do Norte (Processo n° 53780.000094/97);

• Rádio Clube Jacareí Lida., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-

TVR N° 32, DE 2000 11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A. a partir
(Do Poder Executivo) de 1° de maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP;

MENSAGEM N° 817/00 12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de
10 de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP;

13 - Rádio Verde Vale Uda.. a partir de 14 de
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte - SC

14 - Rádio Sideral Uda.. a partir de 1° de maio
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS;

15 - Rádio Cruzeiro Uda.. a partir de 16 de ju
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP;

16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda .. a
partir de 10 de novembro de 1993. na cidade de Santa
Maria - RS;

17 - Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda.. a
partir de 1°de maio de 1994, na cidade de Itatiba - SP;

18 - Rádio Cultura de Campinas Uda., a partir
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba 
MG;

19 - Rádio Cultura de Campinas Uda., a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de campinas-SP;

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seberi-RS;

21 - Rádio Difusora de Xanxerê Uda., a partir
de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê-SC;

22 - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
Alegre - RS;

23 - TV SBT - CANAL de Belém S/A, a partir
de 20 de agosto de 1996, na cidade de Belém-PA;

24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Uda., a partir de 31 de junho de 1996, na cida
de de Presidente Prudente-SP.

Brasília, 13 de junho de 2000

EM N° 119/MC

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renova con
cessão da Rádio Curimataú de Nova Cruz
Ltda., a partir de 8 de agosto de 1997,
para explorar, sem direito de exclusivida
de, pelo prazo de dez anos, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Nova Cruz, Estado do Rio Gran
de do Norte.

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

2 - Radio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a partir
de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz RN;

3 - Rádio Clube Jacarei Uda.. a partir de 10 de
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP;

4 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Uda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS;

5 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda.. a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina - GO;

6 - Rádio Difusora de Barra do Garças Limita
da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
Barra do Garças - MT;

7 - Rádio Nova São Manuel Uda.. a partir de 25
de março de 1992, na cidade de São Manuel - SP;

8 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João - PR;

9 - Rádio Independente de Barretos Uda, a
partir de 10 de maio de 1994, na cidade de Barretos 
SP.

10 - Rádio Pirajui ltda., a partir de 1° de maio
de 1994, na cidade de Pirajuí - SP;

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda.. a partir
de 10 de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã 
RS;
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dade de Jacarei, Estado de São Paulo (Processo nO onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
50830.001549/93); Grande do Sul (Processo n° 50790.000855/93);

• ~mp~~sa de Ra~iodifusã<? T~pin~mbás Ltda., • Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda..
concess}o~ana d~ serviço de radlodlfusao sonora em concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda media na cidade de Oourados. Estado do Mato .. . _
Grosso do Sul (Processo n° 53700.000896/98); onda media ~a cidade de Itatlba, Estado de Sao Paulo

R d· O'f S d C' . L d (Processo n 50830.000222194);• a 10 I usora erra os nstals t a., con-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em • Radio Oifusora de Uberaba Ltda., concessio-
onda média na cidade de Cristalina, Estado de Goiás nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
(Processo na 53670.000390/97); dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais

• Radio Oifusora de Barra do Garças Limitada, (Processo n° 50710.000749/93);
Conces~i~nária~e serviço de radiodifusão sonora em • Rádio Cultura de Campinas Ltda., concessio-
onda media na cIdade de Barra do Garças, Estado do nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
Mato Grosso (Processo na 53690.000013/93); dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo

• Rádio Nova São Manuel Ltda., Concessionária (Processo n° 50830.000263/94)'
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na .., . ' . .,
cidade de São Manuel, Estado de São Paulo (Proces- • Radlo Sociedade Seben Ltda.. concesslonana
so n° 29830.000024/92); de serviço de radiodifusão sonora em onda média na

• Radio São João do Sudoeste do Paraná Ltda., cidade ~e Seberi, Estado d~ Rio Grande do Sul (Pro-
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em cesso n 53790.000887/97),

onda média na cidade de São João. Estado do Paraná • Rádio Oifusora de Xanxeré Ltda. concessioná-
(Processo na 2 53740.000108/96) ria de serviço de radiodifusáo sonora em onda media

• Radio Independente de Barretos Ltda., con- na cidade de Xanxeré, Estado de Santa Catarina
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em (Processo n02 29820.000348/92);

onda média na cidade de Barretos, Estado de São • TV SBT-CanaI5 de Porto Alegre SIA conces-
Paulo (Processo na 50830.000211194); sionária de serviço de radiodifusão de so~s e ima-

. ~ R~dio Pirajuí Ltda.. conc~s.sionár~a de servi~o .d~ gens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do
radlodifusao sonora em onda média na cidade de PlraJul, Rio Grande do Sul (Processo na 53830.000562196);
Estado de São Paulo (Processo n° 250830.000282194);

R 'd' O'f d P' . b SIA . • TV SBT-Canal5de Belém SIA, concessionária• a 10 I usora e IraClca a . concesslo- d . d' d'f - . .
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- : servlç~ de ra 10 I u~o de sons e Ima~ens (televl-
dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo sao) na cidade de Belem, Estado do Para (Processo
(Processo na 50830.000152194); n053830 000580/96);

• Fundação Espírita André Luiz, concessionária • Televisão Bandeirantes de Presidente Prudente
de serviço de radiod ifusão sonora em onda média na Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão de sons
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo (Processo e imagens (televisão) na cidade de Presidente Prudente,
na 50830 000295/94); Estado de São Paulo (Processo n° 53830.000512196).

• Rádio Verde Vale Ltda.. concessionária de ser- 2.0bservo que a renovação do prazo de vigên-
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade cia das outorgas para explorar serviços de radiodifu-
de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina (Pro- são é regida pelas disposições contidas na Lei n°
cesso n° 29820.000434/92); 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Oecreto n08.066,

• Rádio Sideral LIda., concessionária de serviço de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 3.Cumpre ressaltar que os pedidos foram e ana-
Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul (Pro- lisados pelos orgãos técnicos deste Ministério e con-
cesso n° 53790.000206/94); siderados de acordo com os dispositivos legais apli-

• Rádio Cruzeiro Ltda., concessionária de servi- cáveis, demonstrando possuir as entidades as qualifi-
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade cações necessárias á renovação da concessão.
de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Processo n° 4.Nessa conformidade, e em observância ao que
29100.000221191); dispõem a Lei na 5.785, de 1972, e seu Regulamento,

• Sociedade Rádio Santamariense Ltda., con- Oecreto n° 88.066, de 1983, submeto o assunto à su-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em perior consideração de Vossa Excelência para decisão



DECRETO DE 28 DE ABRIL, DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, 33, § 3°, da Lei nO 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6° da Lei nO 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6°, inciso I,
do Decreto nO 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art 1° Fica renovada a concessão das entidades

abaixo mencionadas, para explorar, sem direito de ex
clusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de radio
difusão sonora em onda média:

I - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã.
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP n° 432, de 29 de abril de 1955, e renovada pelo
Decreto n° 89.629, de 8 de maio de 1984 (Processo
n° 53790.000031/94);

11 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De
creto n° 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada
pelo Decreto nO 96.867, de 29 de setembro de 1988
(Processo n° 53780.000094/97)

III - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1° de
maio de 1994, na cidade de Jacareí, Estado de São
Paulo, outorgada pela Portaria MVOP n° 155, de 16
de fevereiro de 1950, e renovada pelo Decreto n°
91.011, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo n°
50830.001549/93);

IV - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada
pelo Decreto n° 96.647, de 5 de setembro de 988
(Processo n° 53700.000896/98);

V - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina. Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto n°
80.230, de 25 de agosto de 1977, e renovada pelo
Decreto n° 95.258, de 19 de novembro de 1987 (Pro
cesso n° 53670.000390/97);

VI - Rádio Difusora de Barra do Garças LIda., a
partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra do
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e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em Garças. Estado do Mato Grosso, outorgada pelo De-
cumprimento ao § V do art. 223 da Constituição. ereto n° 88.445, de 29 de junho de 1983 (Processo nO

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro 53690.000013/93);

das Comunicações VII - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de 25
de março de 1992, na cidade de São Manuel, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto n° 86.961, de 25 de
fevereiro de 1983. (Processo n° 29830.000024/92);

VIII - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria
MC n° 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a
passar à condição de concessionária em virtude de
aumento de potência de sua estação transmissora,
conforme Exposição de Motivos n° 112, de 12 de se
tembro de 1994, de Ministério das Comunicações
(Processo n° 53740.0001 08/96);

IX - Rádio Independente de Barretos Ltda., a
partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Barretos,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nO 31-B, de 21 de janei ro da 1961, e renovada pelo
Decreto n° 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo
n° 50830.000211/94);

X - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1° de maio de
1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Pauto, ou
torgada pela Portaria MVCP n° 239, de 11 de março
de 1946, renovada pela Portaria MC nO 251, de 9 de
outubro de 1985, e autorizada a passar á condição de
concessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos nO 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério
das Comunicações (Processo n° 50830.000282/94);

XI - Rádio Difusora de Piracicaba SIA, a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de Piracicaba, Esta
do de São Paulo, outorgada pela Portaria MVCP n°
41, de 22 de janeiro de 1948, e renovada pelo Decreto
nO 89.406, de 29 de fevereiro de 1984 (Processo n°
50830.000152/94);

XII - Fundação Espírita André Luiz, a partir de
1° de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado
de São Paulo, outorgada originariamente pela Porta
ria MVOP n° 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Di
fusora Hora Certa Ltda, cuja denominação social foi
alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda., re
novada pelo Decreto n° 89.590, de 27 de abril de
1984, e transferida pelo Decreto de 10 de dezembro
de 1997, para a concessionária de que trata este inci
so (Processo n° 50830.000295/94);

XIII - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte Esta
do de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n°
87.402, de 13 de julho de 1982, á Rádio Verde Vale de
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Braço do Norte Ltda., autorizada a mudar sua deno- XX - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
minação social para a atual, conforme Exposição de de outubro de 1997, na cidade de Seben, Estado do Rio
Motivos n° 146, de 20 de maio de 1998, do Ministério Grande do Sul, outorgada pelo Decreto n094.750, de 10
das Comunicações (Processo n° 29820.000434/92); de agosto de 1987 (Processo nO 53790.000887/97);

XIV - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1° de maio XXI _ Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir de
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê, Estado de
Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP n° 969, Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n° 87.316, de
de 18 de novembro de 1948, e renovada pelo Decreto 21 de junho de 1982 (Processo n° 29820.000348/92).
n° 90.422, de 8 de novembro de 1984 (Processo n° Art. 20 Fica renovada a concessão das entida-

53790.000206/94); des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju- de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço

nho de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de São de radiodifusão de sons e imagens (televisão):
Paulo, outorgada originariamente à Emissoras do I _ TV SBT _ Canal 5 de Porto'Alegre S/A. a
Vale Ltda., conforme Portaria MC n° 111, de 11 de ju-

partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
nho de 1981, autorizada a passar à condição de con- Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
cessionária em virtude de aumento de potência de

Decreto n° 85.841, de 25 de março de 1981, à SBT 
sua estação transmissora, conforme Decreto n°

Sistema Brasileiro de Televisão S.C. Ltda., autorizada
86.835, de 12 de janeiro de 1982, transferida para a

a mudar sua denominação social para a atual, confor
concessionária de que trata este inciso, conforme

me Portaria n° 285, de 28 de abril de 1986, do Diretor
Exposição de Motivos n° 259, de 6 de novembro de

da Diretoria Regional do Departamento Nacional de
1984, do Ministério das Comunicações (Processo n°
29100.000221/91); Telecomunicações em São Paulo (Processo n°

XVI - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a 53830.000562196);
partir de 1° de novembro de 1993, na cidade de Santa 11 - TV SBT - Canal 5 de Belém SIA. a partir de
Mana. Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo 20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do
Decreto n°44.116. de 24 de julho ae 1958, e renovada Pará, outorgada pelo Decreto n° 85.841, de 25 de
pelo Decreto n° 89.543, de 11 de abril de 1984 (Pro- março de 1981, à SBT - Sistema Brasileiro de Televi-
cesso n° 50790.000855/93); são S.C. Ltda., autorizada a mudar sua denominação

XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba social para a atual, conforme Portaria n° 286 de 28 de
Ltda., a partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Ita- abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De-
tiba, Estado de São Paulo. outorgada pela Portaria partamento Nacional de Telecomunicações em São
MVCP nO 926, de 19 de outubro de 1951, renovada Paulo (Processo n° 53830.000560/96);

pelo Decreto n° 91.571, de 23 de agosto de 1985, e 111 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru-
autorizada a mudar sua denominação social para a dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
atual, conforme Exposição de Motivos n° 298, de 12 de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outor-
de novembro de 1998, do Ministério das Comunica- gada pelo Decreto n° 86.069, de 3 de junho de 1981
ções (Processo n° 50830.000222194); (Processo nO 53830.000512/96).

XVIII - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a par- Art. 3° A exploração do serviço de radiodifusão,
tir de 24 de novembro de 1993, na cidade de Ubera- cujas concessões são renovadas por este Decreto,
ba, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
n038.076, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Decreto n° 96.845, de 28 de setembro de 1988 (Pro- Art. 4° A renovação da concessão somente produ-
cesso n° 5071 0.000749/93); zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Na-

XIX - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir cional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
de 1° de maio de 1994, na cidade de Campinas, Esta- Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de
do de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP n° sua publicação.
637, de 1° de janeiro de 1952, e renovada pelo Decre- Brasília. 28 de abril de 2000; 179° da Independên-
to n° 90.101, de 27 de agosto de 1984 (Processo n° cia e 112° da República. - FERNANDO HENRIQUE
50830.000263/94); CARDOSO (Ilegível)
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Aviso nO 999-C. Civil

Brasília, 13 de junho de 2000

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e da outras
providência".

Pedro Parente, Chefe da Casa Civil da Presi
dência 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 o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Curima
taú de Nova Cruz Ltda. para explorar, sem direito de
exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Nova
Cruz, Estado do Rio Grande do Norte.

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

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., executante
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
encontra-se de acordo com a prática legal e docu
mentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

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 renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2001. 
Deputado Nelson Proença, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Curimataú de
Nova Cruz Ltda. para explorar, sem direi
to de exclusividade, pelo prazo de dez
anos, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Nova Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° E aprovado o ato constante do Decreto
28 de abril de 2000, que renova a concessão outorga
da à Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda. para explo
rar, sem direito de exclusividade, pelo prazo de dez
anos, a partir de 8 de agosto de 1997, serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cidade de Nova
Cruz, Estado do Rio Grande do Norte.

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

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2001. 
Deputado Nelson Proença, 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 Nélson Proença, à TVR n° 32/00,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira,Presidente;Júlio Semeghini, Vice-Pre
sidente; Domiciano Cabral, Magno Malta, Nárcio Ro
drigues, Saulo Coelho, Sitas Câmara, Josué Beng
tson, Léo Alcântara, Átila Lira, Roberto Rocha, Salva-
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dor Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Queiroz, Coraucí
Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz
Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, Sérgio
Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro, Mar
çal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nélson Proença, Ri
cardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet, Luiz Bitten
court, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso, Babá, Jorge
Bittar, Ângela Guadagnin, Pedro Irujo, Vic Pires Fran
co, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce, Arnaldo Faria
de Sã, Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Givaldo Carim
bão, Agnaldo Muniz, Olímpio Pires, Marcos de Jesus
e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.198, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.605/00
TVR N° 459/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Rádio Comunitária FM Santa Rita 
Um Bem da Comunidade 99,9 MHZ a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitá
ria, na localidade de Santa Cruz, Estado
do Rio Grande do Norte.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 481, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
Bem da Comunidade 99,9 MHZ a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, na localidade de Santa
Cruz, Estado do Rio Grande do Norte.

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

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 459, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.605/00

Submete á apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Podaria na
481, de 14 de agosto de 2000, que autoriza
a Associação Rádio Comunitária FM Santa

Rita - Um Bem da Comunidade 99,9 MHZ
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Santa
Cruz, Estado do Rio Grande do Norte.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54))

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 449, de 14 de agosto de 2000 
Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Suces
so-MG;

2 - Portaria n° 450, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel, na cidade de São Gabriel-BA;

3 - Portaria na 452, de 14 de agosto de 2000 
Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Tambaú-SP;

4 - Portaria na 455, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema-CE;

5 - Portaria na 457, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano-RS,

6 - Portaria n° 463, de 14 de agosto de 2000 
Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cida
de de São Lourenço da Mata-PE;

7 - Portaria na 464, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon-BA;

8 - Portaria n° 467, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz-SP;

9 - Portaria n° 468, de 14 de agosto de 2000 
Constelação Associação Cultural, na cidade de Cha
padão do Céu-GO;

10 - Portaria n° 469, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale
de Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner-SC;
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11 - Portaria n° 474, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga-MG;

12 - Portaria n° 475, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cul
tural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guara
ni-MG;

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

14 - Portaria n° 480, de 14 de agosto de 2000 
Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes-RJ;

15 - Portaria n° 481 , de 14 de agosto de 2000 
Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
Bem da Comunidade 99,9 MHZ, na cidade de Santa
Cruz-RN;

16 - Portaria nO 482, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária de Jacaré dos Homens 
ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens-AL;

17 - Portaria n° 484, de 14 de agosto de 2000 
Rádio Comunitária Transamazônica FM, na cidade de
Porto Velho-RO;

18 - Portaria n° 486, de 14 de agosto de 2000 
Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na ci
dade de São Jogo do Triunfo-PR;

19 - Portaria n° 487, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânfa-GO; e

20 - Portaria nO 488, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária São Francisco, da cidade de
Laranjeiras do Sul-PRo

Brasília, 31 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM n° 456/MC

Brasília, 11 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Rádio Co
munitária FM Santa Rita - Um Bem da Comunidade
99,9 MHZ, com sede na cidade de Santa Cruz, Esta
do do Rio Grande do Norte, explore o serviço de radi
odifusão 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 iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nO 53780.000151/98, 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 Veiga, Ministro das
Comunicações.

PORTARIA ~ 481, DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando 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 nO 53780.000151/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Rádio Comunitá
ria FM Santa Rita - Um Bem da Comunidade 99,9
MHZ, com sede na Travessa Senador Georgino Aveli
no, n° 50, Bairro Centro, na cidade de Santa Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.

Art. 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 06°13'51"S e longitude em
36°01'17"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição. devendo a entidade
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iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

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

Aviso n° 1.944-C. Civil

Em 31 de outubro de 2000

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretária Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias n°
449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,
475,477,480,481,482,484,486,487 e 488, de 14
de agosto de 2000.

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

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 Rádio Comunitária FM Santa Rita
- Um Bem da Comunidade 99,9 MHZ a executar ser
viço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de 3
(três) anos, sem direito de exclusividade, na localida
de de Santa Cruz, Estado do Rio Grande do Norte.

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 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 pro
cesso em questão, a Associação Rádio Comunitária
FM Santa Rita - Um Bem da Comunidade 99,9 MHZ

atendeu aos requisitos da legislação especifica e foi
autorizada para execução do 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
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 de comissão, 13 de junho de 2001. - De
putado Benito da Gama, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Rádio Comunitária FM Santa Rita 
Um Bem da Comunidade 99,9 MHZ a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitá
ria, na localidade de Santa Cruz, Estado
do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:

Art.1 ° É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria n° 481, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita - Um
Bem da Comunidade 99,9 MHZ a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de 3 (três) anos,
sem direito de exclusividade, na localidade de Santa
Cruz, Estado do Rio Grande do Norte.

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

Sala de comissão, 13 de junho de 2001. - De
putado Benito Gama, 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 Benito Gama, à TVR n° 459/00,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidenta; Francistônio Pinto e Jú
lio Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman,
Augusto Franco, Domiciano Cabral, Iris Simões,
João Almeida, Luiz Piauhylino, Nárcio Rodrigues,



TVR N° 464. DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM W 1.605/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 488, de 14 de agosto de 2000, que au
toriza a Associação Comunitária São
Francisco a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi-

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária São Francisco a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Laranjeiras do Sul, Estado
do Paraná.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nO 488, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária São Francisco a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, na cidade de
Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.
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Pedro Canedo, Silas Câmara, Márcio Fortes, Léo ço de radiodifusão comunitária na cidade
Alcântara, Átila Lira, Arolde de Oliveira, Corauci So- de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná.
brinho, José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júni- (Às Comissões de Ciência e Tecnolo-
or, Santos Filho, Neuton Lima, Heráclito Fortes, Be- gia, Comunicação e Informática; e de Cons-
nito Gama, Hrmes Parcianello, Marçal Filho, Nair Xa- tituição e Justiça e de Redação (Art, 54))

vier Lôbo, Nélson Proença, Ricardo Izar, Gilberto Senhores Membros do Congresso Nacional.
Kassab, Marcelo Barbieri, Jonival Lucas Júnior, José Nos termos do artigo 49, inciso XII. combinado
Borba, Ana Corso, Babá, Jorge Bittar, Marcos Afon- com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
so, Angela Guadagnin, Márcío Reinaldo Moreira, Pe- submeto á apreciação de Vossas Excelências, acom-
dro Irujo, Vic Pires Franco, Ary kara, Nelson Meurer, p~nhadas de Exposições de ~otiv..?s do Se~hor _Mi-
Aldo Arantes Luiza Erundina Valdeci Paiva Agnal- nlstro de Estado das Comunlcaçoes, autonzaçoes
do Muniz, Dr. 'Hélio, Olímpio P'ires, Bispo Warderval e para e~~cutar, pelo prazo de tr~s ~nos~ sem dire!t~?e

OI
' , F'lh exclusIvidade, serviços de radlodlfusao comunltana
Ivelra I o. f' t t 'd d '. _ con orme os seguln es a os e entl a es:

Sala da,Comlssao, .12 de s~tembro de 2001. - 1 - Portaria nO 449, de 14 de agosto de 2000 -
Deputado Cesar Bandeira, Presidente. Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Suces-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO so-MG;
ti' 1.199, DE 2001 2 - Portaria n° 450, de 14 de agosto de 2000 -

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
Comunicação e Informática) São Gabriel, na cidade de São Gabriel-BA;

MENSAGEM N° 1.605/00 3 - Portaria nO 452, de 14 de agosto de 2000 -
TVR N° 464/00 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de

Tambaú-SP;
4 - Portaria n° 455, de 14 de agosto de 2000 

Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema-CE;

5 - Portaria n° 457, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária Pe, Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano-RS;

6 - Portaria n° 463, de 14 de agosto de 2000 
Associação Rádio Comunitária Damata FM. na cida
de de São Lourenço da Mata-PE;

7 - Portaria n° 464, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon-BA;

8 - Portaria n° 467, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária "Caminho do Sol", na cidade
de Queluz-SP;

9 - Portaria n° 468, de 14 de agosto de 2000 
Constelação Associação Cultural, na cidade de Cha
padão do Céu-GO;

1O - Portaria n° 469, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale
de Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner-SC;

11 - Portaria nO 474, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga-MG;

12 - Portaria n° 475, de 14 de agosto de 2000
Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cul
tural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guara
ni-MG;



PORTARIA N° 488 DE 14 DE AGOSTO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53740.001379/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária São
Francisco, com sede na Rua XV de Novembro. s/n°,
Bairro São Francisco, na cidade de Laranjeiras do
Sul, Estado do Paraná, a executar serviço de radiodi
fusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direi
to 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 25°23'50"S e longitude em
52°24'02"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a 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 nO 1.944 - C. Civil

Em 31 de outubro de 2000.

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

Sr. Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
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13 - Portaria n° 477, de 14 de agosto de 2000 - 4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
Cristinense, na cidade de Cristina-MG; do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,

14 - Portaria n° 480, de 14 de agosto de 2000 - o que se conclui da documentação de origem, con-
Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de substanciada nos autos do Processo Administrativo
Campos dos Goytacazes-RJ; n° 53740.001379/98, que ora faço acompanhar, com

15 - Portaria nO 481, de 14 de agosto de 2000 - a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
Associação Rá~io Comunitária FM S~nta Rita - Um 5. Em conformidade com os preceitos constituci-
Bem da Comunidade 99,9 MHZ, na cidade de Santa onais e legais, a outorga de autorização, objeto do

Cruz-RN; . ° presente processo, passará a produzir efeitos legais
1.6 -= Portaria ~ ~~2, de 14 de.agosto de 2000 - somente após deliberação do Congresso Nacional, a

Assoclaçao Comunltana de Jacare dos Homens - t d § 30 do rt 223 d Co n' - Federal
ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens-AL; eor o . a. ,~ ns I ulçao . . '.

17 - Portaria ri2 484, de 14 de agosto de 2000 Respeltosament~, PI~enta da Veiga, Ministro
- Rádio Comunitária Transamazônica EM, na cidade de Estado das Comunlcaçoes.
de Porto Velho-RO;

18 - Portaria n° 486, de 14 de agosto de 2000 
Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo - PR, na ci
dade de São João do Triunfo-PR;

19 - Portaria n° 487, de 14 de agosto de 2000 
Associação· Comunitária de Abadiânia. na cidade de
Abadiânia-GO; e

20 - Portaria n° 488, de 14 de agosto de 2000 
Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul-PR.

Brasília, 31 de outubro de 2000.

EM n° 481/MC

Brasília, 11 de outubro de 2000.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
São Francisco, com sede na cidade de Laranjeiras do
Sul, Estado do Paraná, explore o serviço de radiodifu
são comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de 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 sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.



Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária São Francisco a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Laranjeiras do Sul, Estado
do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 488, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária São Francisco a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, na cidade de
Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná.

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

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 Luiz Bittencourt, à TVR n° 464/00, nos ter
mos do projeto de decreto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Au
gusto Franco, Domiciano Cabral, Iris Simões, João
Almeida, Luiz Piauhylino, Nárcio Rodrigues, Pedro
Canedo, Silas Câmara, Márcio Fortes, Léo Alcântara,
Átila lira, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José
Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Fi
lho, Neuton lima, Heráclito Fortes, Benito Gama,
Hermes Parcianello, Marçal Filho, Nair Xavier Lobo,
Nélson Proença, Ricardo Izar, Gilberto Kassab, Marcelo
Barbieri, Jonival Lucas Júnior, Luiz Bittencourt, Ana
Corso, Babá, Jorge Bittar, Marcos Afonso, Angela Gua
dagnin, Márcio Reinaldo Moreira, Pedro lrujo, Vic Pires
Franco, Ary Kara, Nelson Meurer, Aldo Arantes, Luiza
Erundina, Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio,
Olímpio Pires, Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 1.220, 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

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223 da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Sr. Minis
tro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a
Associação Comunitária São Francisco a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de La
ranjeiras do Sul, Estado do Paraná.

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 pro
cesso em questão, a Associação Comunitária São
Francisco atendeu aos requisitos da legislação espe
cífica e foi autorizada a executar serviço de radiodifu
são 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 esse diploma regulamen
tar.

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 apresen
tamos.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2001. - Luiz
Bittencourt, Relator.
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qual submete à apreciação do Congresso Nacional PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
os atos que autorizam a execução de serviços de ra- N° , DE 2001
diodifusão comunitária constantes das Portarias nOs
449,450,452,455,457,463,464,467,468,469,474,
475,477,480,481,482,484,486,487 e 488, de 14
de agosto de 2000.

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

I - Relatório



Brasllia, 25 de outubro de 2000.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-

EM n° 538/MC

ca,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Beneficente
e Filantrópica Nossa Senhora de Fátima, com sede
na cidade de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, ex
plore o serviço de radiodifusão comunitária, em con
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
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radiodifusão comunitária, na cidade de 4 - Portaria n0559, de 14 de setembro de 2000
Piquet Carneiro, Estado do Ceará. - Associação Comunitária Rádio FM de Nova OHm-

(À Comissão de Constituição e Justiça pia, na cidade de Nova OHmpia-MT;
e de Redação - art. 54) 5 - Portaria n0560, de 14 de setembro de 2000

- Associação Comunitária de Notícias e Radiodifusão
de Altos, na cidade de Altos-PI;

6 - Portaria n° 561, de 14 de setembro de 2000
- Associação Comunitária e Escola de Rádio São
José do Vale do Rio Preto (ACERSJ) na cidade de
São José do Vale do Rio Preto, RJ;

7 - Portaria n° 562, de 14 de setembro de 2000
- Associação Comunitária da Vila Santa Rita de Cás
sia, na cidade de Pelotas-RS;

8 - Portaria n° 563, de 18 de setembro de 2000
- Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Carnaúba dos Dantas, na cidade de Carnaúba dos
Dantas-RN;

9 - Portaria n° 564, de 18 de setembro de 2000
- Associação Cultural de Santa Mariana, na cidade
de Santa Mariana-PR;

10 - Portaria n° 565, de 18 de setembro de
2000 - Associação Comunitária "São Francisco Pa
droeiro", na cidade Poço Dantas-P;

11 - Portaria n° 566, de 18 de setembro de
2000 - Associação Beneficente e Filantrópica
Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Piquet
Carneiro-CE;

12 - Portaria 567, de 18 de setembro de 2000 
Associação de Radiodifusão Comunitária Riacho do
Cadoz - ARC Riacho do Cadoz, na cidade de Palme
irais-PI; e

13 - Portaria nO 569, de 18 de setembro de
2000 - Associação de Difusão Comunitária de Sena
dor Canedo-GO, na cidade de Senador Canedo-GO.

Brasília, 16 de novembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 566, de 18 de setembro de 2000, que autoriza a
Associação Beneficente e Filantrópica Nossa Senho
ra de Fátima a executar serviço de radiodifusão co
munitária, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, na cidade de Piquet Carneiro, Estado do
Ceará.

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

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
César Bandeira, Presidente.

TVR N° 579, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM ND 1.710/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 566, de 18 de setembro de 2000, que
autoriza a Associação Beneficente e Fi
lantrópica Nossa Senhora de Fátima a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Piquet
Carneiro, Estado do Ceará.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

Senhores membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de V. Exas., acompanhadas de
Exposições de Motivos do Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ços de radiodifusão comunitária, conforme os seguin
tes atos e entidades:

1 - Portaria n° 553, de 14 de setembro de 2000
- Associação Comunitária "Nossa Senhora da Pieda
de", na cidade de Coroatá-MA;

2 - Portaria n° 557, de 14 de setembro de 2000 
ACVOLCAJA - Associação Comunitária de Voluntários
e Casais de Jardinópolis, na cidade de Jardinópolis-SP;

3 - Portaria n° 558, de 14 de setembro de 2000
- Associação da Cidadania e dos Direitos Humanos
- ACDH, na cidade de Paraíso do Tocantins-TO;



I - Relatório

Brasília, 16 de novembro de 2000.

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Beneficente e Filan
trópica Nossa Senhora de Fátima atendeu aos requi
sitos da legislação específica e foi autorizada a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na localida
de de Piquet Carneiro, Estado do Ceará.

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 Sr. Minis
tro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a
Associação Beneficente e Filantrópica Nossa Senho
ra de Fátima a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Piquet Carneiro, Estado do
Ceará.

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

AS. Exa
. o Sr.

Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Sr. 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, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, constantes das Portarias nOs
553, 557 a 562, de 14 de setembro de 2000; 563 a
567 e 569, de 18 de setembro de 2000.

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

PORTARIA N° 566, DE 18 DE
SETEMBRO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53650.002375/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Beneficente e Fi
lantrópica Nossa Senhora de Fátima, com sede na
Rua Pedro Américo Alves, s/no, Bairro Centro, na ci
dade de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, 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°48'13"8 e longitude em
39°25'04"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entida-
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cuja documentação inclui manifestação de apoio da co- de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me-
munidade, numa demonstração de receptividade da fi- ses a contar da data de publicação do ato de delibera-
losofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma- ção. - Pimenta da Veiga.
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação A' ° 2 054 C C' '1
da I I d I ('d d t I t VISO n. -. IVI.cu tura gera as oca I a es pos u an es.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações per
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacio
nal, social e cultural mas, também, servem de elo à inte
gração de informações benéficas em todos os segmen
tos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53650.002375/98, 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 Co
municações.
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A análise deste processo deve basear-se no Ato berto Kassab, Marcelo Barbieri, Jonival Lucas Júni-
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a or, José Borba, Ana Corso, Babá, Jorge Bittar, Mar-
documentação, constatamos que foram atendidos todos A

os critérios exigidos por esse diploma regulamentar. cos Afonso, Angela Guadagnin, Márcio Reinaldo
O ato de outorga obedece aos princípios de consti- Moreira, Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary Kara,

tucionalidade, especialmente no que se refere aos arti- Nelson Meurer, Aldo Arantes, Luiza Erundina, Val-
gos 220 a 223 da Const~uição Federal, e atende às for- deci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Olímpio Pires,
malidades legais, motivos pelos quais somos pela homo- Bispo Wanderval e Oliveira Filho.
logação do ato do Poder Executivo, na forma do projeto Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. _
de decreto legislativo que ora apresentamos.

César Bandeira, Presidente.
Sala da Comissão, 8 de agosto de 2001. -

Oliveira Filho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W ,DE 2001

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.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 566, de 18 de setembro de 2000, que autoriza a
Associação Beneficente e Filantrópica Nossa Senho
ra de Fátima a executar serviço de radiodifusão co
munitária, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, na cidade de Piquet Carneiro, Estado do
Ceará.

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

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2001. 
Oliveira Filho, 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 Oliveira Filho, à TVR n° 579/00,
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 Gold
man, Augusto Franco, Domiciano Cabral, Iris Si
mões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Nárcio Rodri
gues, Pedro Canedo, Silas Câmara, Márcio Fortes,
Léo Alcântara, Átila Lira, Arolde de Oliveira, Corau
ci Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad
Júnior, Santos Filho, Neuton Lima, Heráclito Fortes,
Benito Gama, Hermes Parcianello, Marçal Filho,
Nair Xavier Lobo, Nélson Proença, Ricardo Izar, Gil-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.222, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
MENSAGEM N° 1.710/00

TVR N° 581/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Difusão Comunitária de Senador
Canedo - GO a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Senador Canedo, Estado de
Goiás.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 54)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 569, de 18 de setembro de 2000, que autoriza a
Associação de Difusão Comunitária de Senador Ca
nedo - GO a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária, na cidade de Senador Canedo, Estado de
Goiás.

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

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
César Bandeira, Presidente.

TVR N° 581, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.710/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 569, de 18 de setembro de 2000, que
autoriza a Associação de Difusão Comu
nitária de Senador Canedo - GO a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu-
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são comunitária na cidade de Senador Ca
nedo, Estado de Goiás.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

Senhores membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 30 do artigo 23 da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de V. Exas., acompanhadas de
Exposições de Motivos do Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ços de radiodifusão comunitária, conforme os seguin
tes atos e entidades:

1 - Portaria na 553, de 14 de setembro de 2000
- Associação Comunitária "Nossa Senhora da Pieda
de", na cidade de Coroatá-MA;

2 - Portaria na 557, de 14 de setembro de 2000
- ACVOLCAJA - Associação Comunitária de Volun
tários e Casais de Jardinópolis, na cidade de Jardinó
polis-SP;

3 - Portaria na 558, de 14 de setembro de 2000
- Associação da Cidadania e dos Direitos Humanos
- ACDH, na cidade de Paraíso do Tocantins-TO;

4 - Portaria na 559, de 14 de setembro de 2000
- Associação Comunitária Rádio FM de Nova Olím
pia, na cidade de Nova Olímpia-MT;

5 - Portaria na 560, de 14 de setembro de 2000
- Associação Comunitária de Notícias e Radiodifusão
de Altos, na cidade de Altos-PI;

6 - Portaria na 561, de 14 de setembro de 2000
- Associação Comunitária e Escola de Rádio São
José do Vale do Rio Preto (ACERSJ), na cidade de
São José do Vale do Rio Preto-RJ;

7 - Portaria n0 562, de 14 de setembro de 2000
- Associação Comunitária da Vila Santa Rita de Cás
sia, na cidade de Pelotas-RS;

8 - Portaria na 563, de 18 de setembro de 2000
- Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Carnaúba dos Dantas, na cidade de Carnaúba dos
Dantas-RN;

9 - Portaria na 564, de 18 de setembro de 2000
- Associação Cultural de Santa Mariana, na cidade
de Santa Mariana-PR;

10 - Portaria na 565, de 18 de setembro de
2000 - Associação Comunitária "São Francisco Pa
droeiro", na cidade Poço Dantas-PB;

11 - Portaria na 566, de 18 de setembro de 2000
- Associação Beneficente e Filantrópica Nossa Se
nhora de Fátima, na cidade de Piquet Carneiro-CE;

12 - Portaria na 567, de 18 de setembro de
2000 - Associação de Radiodifusão Comunitária Ri
acho do Cadoz - ARC Riacho do Cadoz, na cidade
de Palmeirais-PI; e

13 - Portaria na 569, de 18 de setembro de 2000
- Associação de Difusão Comunitária de Senador
Canedo-GO, na cidade de Senador Canedo-GO.

Brasília, 16 de novembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM na 591 IMC

Brasília, 25 de outubro de 2000.

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação de Difusão
Comunitária de Senador Canedo-GO, com sede na
cidade de Senador Canedo, Estado de Goiás, explore
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformi
dade com o caput do art. 223 da Constituição e a Lei
na 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 incentivaro 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
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, cons
tatando a inexistência de óbice legal e normativo ao
pleito, o que se conclui da documentação de ori
gem, consubstanciada nos autos do Processo
Administrativo na 53670.000012/99, que ora faço
acompanhar, com a finalidade de subsidiar os tra
balhos 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
do Estado das Comunicações.



Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Difusão Comunitária de Senador
Canedo - GO a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Senador Canedo, Estado de
Goiás.

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 Difusão Comuni
tária de Senador Canedo - GO atendeu aos requisi
tos da legislação específica e foi autorizada para exe
cução do serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Nonnativo 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
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, 14 de agosto de 2001. - Val
deci Paiva, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001
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PORTARIA ~ 569, DE 18 SETEMBRO DE 2000 O Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Sr. Minis
tro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a
Associação de Difusão Comunitária de Senador Ca
nedo - GO a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária, na cidade de Senador Canedo, Estado de
Goiás.

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, alfnea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223 da Constituição Federal,

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° 53670.000012199, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação de Difusão Comu
nitária de Senador Canedo-GO, com sede na Rua 11,
s/n°, Quadra 10, Lote 1, Casa B, Conjunto Uirapuru,
na cidade de Senador Canedo, Estado de Goiás, 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 16°41 '45"S e longitude em
49°05'59"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

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

Aviso n° 2.054 - C. Civil

Brasília, 16 de novembro de 2000

Sr. 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, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, constantes das Portarias nOs
553, 557 a 562, de 14 de setembro de 2000; 563 a
567 e 569, de 18 de setembro de 2000.

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

A S. Exa. o Sr.
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF
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o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria na 569, de 18 de setembro de 2000, que autoriza a
Associação de Difusão Comunitária de Senador Ca
nedo - GO a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária, na cidade de Senador Canedo, Estado de
Goiás.

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

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2001. - Val
deci Paiva, 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 Valdeci Paiva, à lVR nE 581/00, nos termos
do projeto de decreto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Cé
sar Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio Se
meghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Augusto
Franco, Domiciano Cabral, Iris Simões, João Almeida,
Luiz Piauhylino, Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas
Câmara, Márcio Fortes, Léo Alcântara, Átila Lira, Arolde
de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira,
Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton Lima, Heráclito
Fortes, Benito Gama, Hermes Parcianello, Marçal Rlho,
Nair Xavier Lôbo, Nélson Proença, Ricardo Izar, Gilberto
Kassab, Marcelo Bar1::>ieri, Jonival Lucas Júnior, José
Borba, Ana Corso, Babá, Jorge Bittar, Marcos Afonso,
Angela Guadagnin, Márcio Reinaldo Moreira, Pedro Iru
jo, Vic Pires Franco, Ary Kara, Nelson Meurer, Aldo Aran
tes,Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr.
Hélio, Olímpio Pires, Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NO 1.354, DE 2001

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

MENSAGEM na 752/01
TVR na 1.022/01

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Serrana FM ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Jaco
bina, Estado da Bahia.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°É aprovado o ato constante da Portaria na

248, de 16 de maio de 2001 , que outorga permissão à
Rádio Serrana FM Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Jacobina, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
César Bandeira, Presidente.

TVR N° 1.022, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM na 752/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 248, de 16 de maio de 2001, que outor
ga permissão à Rádio Serrana FM ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Jacobina, 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 artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 30 do artigo 223 da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de V. Exas., acompanhadas de
Exposições de Motivos do Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão sonora em freqüência modulada con
forme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 248, de 16 de maio de 2001 
Rádio Serrana FM Ltda., na cidade de Jacobina BA;

2 - Portaria n° 249, de 16 de maio de 2001 
Rádio Serrana FM Ltda., na cidade de Cachoeira-BA;

3 - Portaria n° 261, de 16 de maio de 2001 
Sistema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Brejo
Santo-CE;

4 - Portaria na 262, de 16 de maio de 2001 
Rede Fartai de Comunicações Ltda., na cidade de
Cedro-CE;

5 - Portaria na 263, de 16 de maio de 2001 
Rádio Jardim FM Ltda., na cidade de Jardim-CE;

6 - Portaria na 264, de 16 de maio de 2001 
Rádio FM Vitória de Gandu Ltda., na cidade de Gan
du-BA;



PORTARIA N° 248, DE 16 DE MAIO 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, e tendo em vista o
que consta do Processo nO 53640.000168/98, Con
corrência n° 123/97-SSR/MC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Rádio Serrana FM
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Jacobina,
Estado da Bahia.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, 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 artigo 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 tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. Pimenta da Veiga.
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7 - Portaria n° 265, de 16 de maio de 2001 - 2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cria-
Sistema Associado de Comunicação Ltda., na cidade da pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 1997, alte-
de Natal-RN; rada pela Portaria n° 795, de 17 de dezembro de 1997,

8 - Portaria n° 267, de 16 de maio de 2001 - depois de analisar a documentação de habilitação e as
Sistema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Espe- propostas técnica e de preço pela outorga das entida-
rantina-PI; des proponentes, com observância da Lei n° 8.666, de

9 - Portaria n° 269, de 16 de maio de 2001 - 21 de junho de 1993, e da legislação específica de ra-
Sistema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Qui- diodifusão, concluiu que a Rádio Serrana FM Ltda. ob-

xadá-CE; teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter-
10 - Portaria n° 270, de 16 de maio de 2001 - mos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a

Sistema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Ca- vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
mocim-CE;

Comissão, que homologuei, havendo por bem outor
11 - Portaria n° 271 , de 16 de maio de 2001 -

Rádio Liberdade de Paranaíba Ltda., na cidade de gar a permissão, na forma da portaria inclusa.
Paranaíba-MS; 3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do art. 223

12 - Portaria n° 272, de 16 de maio de 2001 - da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
Empresa de Radiodifusão Dinâmica FM Uda., na ci- efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
dade de Dourados-MS; para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

13 - Portaria n° 273, de 16 de maio de 2001 - Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
Gomes Comunicações Ltda., na cidade de Três Lago- de Estado das Comunicações.
as-MS;

14 - Portaria n° 274, de 16 de maio de 2001 
Rede União de Rádio e Televisão Ltda., na cidade de
Rio Branco-AC;

15 - Portaria nO 275, de 16 de maio de 2001 
Rádio Médio Uruguai Ltda., na cidade de Rodeio Bo
nito-RS;

16 - Portaria nO 276, de 16 de maio de 2001 
Rádio Difusora Clareira na Mata FM Ltda., na cidade
de Caçapava do Sul-RS;

17 - Portaria n° 277, de 16 de maio de 2001 
Rádio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Cruzeiro do
Sul-RS;

18 - Portaria n° 278, de 16 de maio de 2001 
Rádio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Glorinha-RS; e

19 - Portaria n° 279, de 16 de maio de 2001 
Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda., na cidade de Chia
petta-RS.

Brasília, 19 de julho de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.

Brasília, 26 de junho 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 n°
123/97-SSR/MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Jacobina, Estado da Bahia.

."."...../; ...
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Aviso n° 318 - C. Civil

Em 19 de julho de 2001.

A S. Exa. o Sr.
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Sr. 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 pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modula
da constantes das Portarias nOs 248,249,261 a 265,
267 e 269 a 279, de 16 de maio de 2001.

Atenciosamente, Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Rádio Serrana FM Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada.

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 outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n'
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nO 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Rádio Serrana FM Ltda. aten
deu aos requisitos da legislação específica e obteve a
maior pontuação do valor ponderado, nos termos es
tabelecidos pelo Edital, tornando-se a vencedora da
concorrência para exploração do serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada.

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

Sala da Comissão 9 de outubro de 2001. 
Deputado Santos Filho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.354 DE 2001

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Serrana fM Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Jaco
bina, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° E aprovado o ato constante da Podaria
n° 248, de 16 de maio 2001, que outorga permissão
à Rádio Serrana FM Ltda., para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Jacobina, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 9 de outubro de 2001. - De
putado Santos Filho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, em reunião ordinária reali
zada hoje, aprovou unanimemente o parecer favo
rável do Relator, Deputado Santos Filho, à TVR n°
1.022/01, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputa
dos: César Bandeira, Presidente; Francistônio Pin
to e Júlio Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto
Goldman Augusto Franco, Domiciano Cabral, João
Almeida, Magno Malta, Nárcio Rodrigues, Pedro
Canedo, Saulo Coelho, Léo Alcântara, Josué
Bengtson, Átila Lira, Sérgio Reis, Arolde de Olivei
ra, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira,
Mário Assad Júnior, Santos Filho, Yvonilton Gon
çalves, Paulo Magalhães, Benito Gama, Eunício
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Oliveira, Hermes Parcianello, Marçal Filho, Maurí
lio Ferreira Lima, Nair Xavier Lobo, Nelson Proen
ça, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Marinha Raupp,
Ana Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar,
Marcos Afonso, Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary
Kara, Nelson Meurer, Arnaldo Faria de Sá, Aldo
Arantes, Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Dr. Hélio,
Olímpio Pires, Marcos de Jesus, Bispo Wanderval
e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.355, DE 2001

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

MENSAGEM N° 752/01
TVR N° 1.023/01

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Serrana FM Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Ca
choeira, 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 n°

249, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão à
Rádio Serrana FM Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Cachoeira, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputado César Bandeira, - Presidente.

TVR ~ 1.023, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 752/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 249, de 16 de maio de 2001, que outor
ga permissão à Rádio Serrana FM Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Cachoeira, 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 artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviços de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, conforme os seguintes atos e entida
des:

1 - Portaria n° 248, de 16 de maio de 2001 
Rádio Serrana FM Ltda., na cidade de Jacobina - BA;

2 - Portaria n° 249, de 16 de maio de 2001 
Rádio Serrana FM Ltda., na cidade de Cachoeira 
BA;

3 - Portaria na 261, de 16 de maio de 2001 
Sistema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Brejo
Santo - CE;

4 - Portaria n° 262, de 16 de maio de 2001
Rede Fortal de Comunicações Ltda., na cidade de
Cedro - CE;

5 - Portaria n° 263, de 16 de maio de 2001 
Rádio Jardim FM Ltda., na cidade de Jardim - CE;

6 - Portaria n° 264, de 16 de maio de 2001 
Rádio FM Vitória de Gandu Ltda., na cidade de Gan
du - BA;

7 - Portaria na 265, de 16 de maio de 2001 
Sistema Associado de Comunicação Ltda., na cidade
de Natal - RN;

8 - Portaria n° 267, de 16 de maio de 2001 
Sistema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Espe
rantina - PI;

9 - Portaria n° 269, de 16 de maio de 2001 
Sistema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Qui
xadá -CE;

10 - Portaria n° 270, de 16 de maio de 2001 
Sistema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Ca
mocim -CE;

11 - Portaria n° 271, de 16 de maio de 2001 
Rádio Liberdade de Paranaíba Ltda., na cidade de
Paranaíba - MS;

12 - Portaria n° 272, de 16 de maio de 2001 
Empresa de Radiodifusão Dinâmica FM Ltda., na ci
dade de Dourados - MS;

13 - Portaria n° 273, de 16 de maio de 2001 
Gomes Comunicações Ltda., na cidade de Três Lago
as - MS;

14 -Portaria0274, de 16de maio de 2001 
Rede União de Rádio e Televisão Ltda., na cidade de
Rio Branco - AC;



Em 19 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
os atos que outorgam permissões para explorar pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modula
da constantes das Portarias nOs 248,249,261 a 265,
267 e 269 a 279, de 16 de maio do 2001.

Atenciosamente. - Silvano Giann, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com O § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentfssimo Senhor Presidente da República

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nO 52.795, de 3 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
1.720, de 23 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo n° 53640.000168/98, Con
corrência n° 123/97-SSRlMC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Rádio Serrana EM
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Cachoeira,
Estado da Bahia.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes. 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 artigo 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° 818 - C. Civil.

Brasília, 16 de junho de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

De conformidade com as atribuições legais e regu
lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência n° 123197-SSRlMC, com
vistas à implantação de urna estação de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Cachoeira,
Estado da Bahia.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cri
ada pela Portaria n° 63, 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
pecífica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Serra
na EM Ltda., obteve a maior pontuação do valor pon
derado, nos termos estabelecidos pelo Edital, toman
do-se assim a vencedora da Concorrência, conforme
ato da mesma Comissão, que homologuei, havendo
por bem outorgar a permissão, na forma da Portaria
inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Na
cional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.

Respeitosamente. - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

MC339 EM
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15 - Portaria n0275, de 16 de maio de 2001 - PORTARIA ~ 249,DE 16 DE MAIO DE 2001
Rádio Médio Uruguai Ltda., na cidade de Rodeio Bo
nito - RS;

16 - Portaria n° 276, de 16 de maio de 2001 
Rádio Difusora Clareira na Mata FM Ltda., na cidade
de Caçapava do Sul - RS;

17 - Portaria n° 277, de 16 de maio de 2001 
Rádio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Cruzeiro do
Sul - RS;

18 - Portaria n° 278, de 16 de maio de 2001 
Rádio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Glorinha - RS;

19 - Portaria n° 279, de 16 de maio de 2001 
Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda., na cidade de Chia
petta - RS.

Basília, 19 de julho de 2001. - Fernando Henri
que Cardoso.
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submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Rádio Serrana FM Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de rádio difusão sonora em freqüên
cia modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

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

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nO
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Rádio Serrana FM Ltda.,
atendeu aos requisitos da legislação específica e ob
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter
mos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a vence
dora da concorrência para exploração do serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Verifi
cada a documentação, constatamos que foram
atendidos todos os critérios exigidos por este diplo
ma regulamentar.

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

Sala da Comissão, 9 de outubro de 2001. 
Deputado Santos Filho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.355, DE 2001

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Serrana FM Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Ca
choeira, Estado da Bahia.

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

249, de 16 de maio de 2001 ,que outorga permissão à
Rádio Serrana FM Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Cachoeira, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 9 de outubro de 2001. 
Deputado Santos Filho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o parecer favorável do Relator, Deputa
do Santos Filho, à TVR n° 1.023/01, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. Absti
veram-se de votar os Deputados Ana Corso, Babá,
Gilmar Machado, Jorge Bittar e Marcos Afonso.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Au
gusto Franco, Domiciano Cabral, João Almeida, Mag
no Malta, Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Saulo Co
elho, Léo Alcântara, Josué Bengtson, Átila Lira, Sérgio
Reis, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Ro
cha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho,
Yvonilton Gonçalves, Paulo Magalhães, Benito Gama,
Eunício Oliveira, Hermes Parcianello, Marçal Filho,
Maurílio Ferreira Lima, Nair Xavier Lobo, Nelson Pro
ença, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Marinha Raupp,
Ana Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar, Mar
cos Afonso, Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary Kara,
Nelson Meurer, Arnaldo Faria de Sá, Aldo Arantes, Luí
za Erundina, Valdeci Paiva, Dr. Hélio, Olímpio Pires,
Marcos de Jesus, Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 5.314, DE 2001
(Do Poder Judiciário)

MSC - 48/01

Altera dispositivos da Lei nO 9.421,
de 24 de dezembro de 1996 e reestrutura
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Altera a redação dos incisos 11 e 111
do art. 251 do Regimento Interno.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação; e à Mesa)

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 58, DE 1999
(Do Sr. Aldo Rebelo)

as carreiras dos servidores do Poder Ju- Leia-se:
diciário da União.

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

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 5.314, DE 2001
(Do Poder Judiciário)

MSC -48/01

Altera dispositivos da Lei n° 9.421,
de 24 de dezembro de 1996 e reestrutura
as carreiras dos servidores do Poder Ju
diciário da União.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação (art. 54); e de Constituição e Jus
tiça e de Redação (art. 54))

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1, DE 1999
(Do Sr. Aldo Rebelo)

Altera a denominação da Comissão
de Agricultura e Política Rural.

(Apense-se Ao Projeto de Resolução
N° 63, de 2000)

Leia-se:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1, DE 1999
(Do Sr. Aldo Rebelo)

Altera a denominação da Comissão
de Agricultura e Política Rural.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação; e à Mesa)

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 58, DE 1999
(Do Sr. Aldo Rebelo)

Altera a redação dos incisos 11 e 111
do art. 251 do Regimento Interno.

(Apensado Ao PRC 63/00)

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 122, DE 2001
(Da Sra. Ana Corso e do Sr. Walter Pinheiro)

Cria, no âmbito da Câmara dos De
putados, a Comissão de Direitos da Cri
ança.

(Apense-se Ao Projeto de Resolução
N° 63, de 2000)

Leia-se:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 122, DE 2001
(Da Sra. Ana Corso e do Sr. Walter Pinheiro)

Cria, no âmbito da Câmara dos
Deputados, a Comissão de Direitos da
Criança.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação; e à Mesa).

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Finda a
leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Estamos
reunidos em sessão solene em homenagem à Asso
ciação Comercial de Minas Gerais, requerida pelo
ilustre Deputado Ronaldo Vasconcellos.

Tenho o prazer e a satisfação de convidar para
compor a Mesa Diretora o ilustre Presidente da Asso
ciação Comercial de Minas Gerais, meu amigo Artur
Lopes Filho. (Palmas.)

Convido também o autor do requerimento,
Deputado Ronaldo Vasconcellos. (Palmas.)

Em primeiro lugar, quero cumprimentar os Srs.
Parlamentares, os dirigentes da Associação Comer
ciai de Minas Gerais, que, ao longo da história, têm
prestado inestimáveis serviços não apenas ao nosso
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Estado - particularmente a ele -, mas também ao des problemas da coletividade mineira, e não apenas
País. para as matérias de cunho empresarial e econômico.

Convido a tomar assento à Mesa o Líder Odel- Passou, dessa maneira, a desempenhar importante
mo Leão, que também prestigia a solenidade. (Pal- papel político, embora sem compromissos com Go-
mas.) vemos e sem ligações com grêmios partidários, tal-

Como Presidente desta Casa, tenho tido oportu- vez essa a sua maior virtude.
nidade de participar de outras cerimônias em home- Nos momentos de relevo histórico do século
nagem a importantes entidades da vida nacional. que passou, é marcante a presença da Associação
Obviamente, neste instante, é muito especial a ceri- Comercial de Minas: na Revolução de 30 e na rede-
mônia que ora se inicia porque, além da possibilidade mocratização do País, com a eleição de Tancredo Ne-
de homenagear a Associação Comercial de Minas ves para a Presidência da República; nos debates de
Gerais, tenho o privilégio de rever amigos de longa que provieram as Cartas Constitucionais de 1946 e
data que, ao longo dos últimos anos, nos têm orienta- 1988; no movimento em defesa do petróleo e da in-
do e ajudado a construir ou a conduzir esta nova Câ- dústria. De todas essas campanhas participou de for-
mara dos Deputados. ma muito clara a Associação Comercial de Minas.

Convido também a participar da Mesa Diretora Entre aqueles que a presidiram, homens que se
dos trabalhos o ilustre Senador Lindberg Cury, fazem merecedores de nossa admiração e do nosso
ex-Presidente da Associação Comercial do Distrito respeito: Cristiano França Guimarães; Sebastião Au-
Federal, que, certamente, representa as co-irmãs da gusto de Lima; José de Magalhães Pinto; Joaquim Vi-
Associação Comercial de Minas Gerais. (Palmas.) eira de Faria; Miguel Augusto Gonçalves; Arthur Via-

Quero saudar meus amigos Eduardo Prates, na; Lúcio Assumpção; Renato Falci; Gerson Dias; Eu-
Fábio Guerra Lages, Roberto Luciano Fortes, Hono- ler Andrade; Adolfo Martins; Nilo Gazire; Lúcio Bem-
rio Tomelin, Lindolfo Paoliello, Bruno Quick, Ângela querer e tantos outros que honram e enobrecem a
Alvarenga Barros, Marcos Pires e também o Dr. Ste- história mineira.
fan Salej, Presidente da Federação das Indústrias do Sob a liderança desses empreendedores e con-
Estado de Minas Gerais. tando com a colaboração de inúmeros outros empre-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ A história sários de todo o meu Estado, a Associação Comercial
da civilização pode-se contar pelo desenvolvimento de Minas busca, há um século, concorrer para o de-
do comércio. À medida que prosperaram a troca, a senvolvimento com justiça social, para a riqueza eco-

nômica que favoreça a promoção humana e o bem
venda e a compra entre as pessoas, expandiram-se comum.
fronteiras, alargaram-se territórios, difundiram-se cul- A todos os que fazem a Associação Comercial
turas e multiplicaram-se riquezas. de Minas, as congratulações da Câmara dos Deputa-

Assim, também, a história da economia mineira dos pela obra centenária com que contribui para o
pode-se contar pelo desempenho da Associação Co- progresso do Brasil e a grandeza de Minas Gerais.
mercial de Minas, cujo centenário comemoramos Por fim, creio que apenas nós, mineiros - e vejo
nesta sessão solene. Recordem-se os feitos, as con- no plenário desta Casa tantos ilustres representantes
quistas, os triunfos da veterana instituição e acompa- de Minas Gerais -, sabemos da dimensão exata da
nharemos o progresso de Minas, o crescimento do Associação Comercial de Minas. Ela não funciona
nosso Estado, a luta do povo mineiro em nome da apenas como entidade de classe; ela é hoje, como foi
prosperidade econômica e da justiça social. Essa, a no passado e a cada ano que passa, de forma mais
razão dos eventos que assinalam, no decorrer de clara um instrumento da sociedade mineira, sempre
todo este ano, o primeiro século de existência e de engajada, repito, nas boas causas - não causas pes

soais ou partidárias, mas nas boas causas que valori-
inúmeras vitórias da Associação Comercial de Minas zam nosso Estado. Por isso ela é tão especial para to-
Gerais. dos nós.

Fundada em 1901, teve como primeiro Presi- Neste centenário, permitam-me, caros dirigen-
dente o empresário Teófilo Domingos Alves Ribeiro, a tes da Associação Comercial de Minas Gerais, caro
quem se deve a criação do Jornal do Comércio. Presidente Artur Lopes Filho, não apenas parabeni-
Desde o início, voltou-se a Associação para os gran- zar a Associação, mas todo o povo mineiro. Todos nós

.....,,,.~ .'.
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nos sentimos um pouco parte dela, um pouco cúmpli
ces deste grande projeto, deste sonho que move
aqueles que ao longo dos últimos anos a têm dirigido,
sempre apontando para o futuro, para o desenvolvi
mento, para a diminuição das ainda vergonhosas dis
torções com as quais somos obrigados a conviver no
Brasil e também nas Minas Gerais.

Portanto, registrar a presença da Associação
Comercial de Minas Gerais é, na verdade, reconhecer
que ao longo dos últimos anos esta Casa tem sido, ao
zelar pelos seus mais nobres interesses, também a
Casa do povo de Minas.

Parabéns, companheiro e amigo Ronaldo Vas
concellos, pela iniciativa da realização desta homena
gem.

Hoje é um dia de muita alegria para mim. É um
dia de festa para esta Casa, porque se comemora o
centenário de uma das mais importantes casas do
povo mineiro, a nossa Associação Comercial de Mi
nas Gerais.

Parabéns. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Peço
desculpas por não poder ficar durante toda a soleni
dade, em função de compromissos, mas fiz questão
de aqui estar para demonstrar meu apreço à nossa
Associação Comercial de Minas Gerais.

Passo a palavra ao ilustre Deputado Ronaldo
Vasconcellos, autor do requerimento para realização
desta sessão.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL
- MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, De
putado Aécio Neves, Sr. Presidente da Associação
Comercial de Minas, Artur Lopes Filho, Sr. Senador
Lindberg Cury, nobre Líder Odelmo Leão, senhoras e
senhores, em 12 de dezembro de 1897, instalava-se
a Capital do Estado de Minas Gerais, a cidade de Mi
nas, que há pouco tempo completou cem anos e ago
ra caminha para os 104, com a denominação de Belo
Horizonte.

Pouco tempo depois, em 1901, instalava-se a
Associação Comercial da cidade de Minas, hoje
Associação Comercial de Minas ou AC Minas, como é
conhecida por muitas autoridades e, efetivamente,
são mu~as. Faço esse comentário para lembrar a to
dos a interface que há entre a cidade de Belo Horizon
te e a Associação Comercial de Minas. As duas cres
ceram e desenvolveram-se juntas e têm as suas his
tórias confundidas.

Não só a cidade de Belo Horizonte como a ou
trora cidade de Minas têm muito a ver com a Associa
ção Comercial de Minas, também Minas Gerais, nos-

so Estado, aqui representado por diversos Parlamen
tares de diversos partidos, demonstrando a pluralida
de de participação dessa Associação.

Lembro também, Presidente Aécio Neves, que
conduz esta Casa com a maior competência, a luta
constante da AC Minas para instalação do pólo side
rúrgico mineiro há cerca de cinqüenta anos, com a cri
ação da USIMINAS e da AÇOMINAS, um pouco mais
recente, nas décadas de 70 e 80.

Jovem cidadão, já formado em engenharia, par
ticipei da Associação Comercial de Minas para defini
ção do processo de interiorização da indústria brasi
leira. Saímos da Grande São Paulo e levamos lá para
as Minas Gerais, para Belim, a FIAT Automóveis, no
final da década de 60. Hoje, a FIAT gera 15 mil empre
gos diretos, fruto do importante trabalho desenvolvido
pela Associação Comercial de Minas, para Belo Hori
zonte e toda Minas Gerais.

Faço aqui um testemunho público: eleito Verea
dor, em 1982, lidamos com a questão problemática e
polêmica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Muni
cípio de Belo Horizonte. Naquela oportunidade, co
nheci a face de trabalho da nossa Associação Comer
ciai de Minas. Se as senhores e os senhores observa
rem a história administrativa e política de Belo Hori
zonte, verão que ela teve a sua Lei de Uso e Ocupa
ção do Solo discutida, votada e sancionada pelo en
tão Prefeito Dr. Hélio Garcia, com a participação efeti
va da Associação Comercial de Minas, de diversos de
seus dirigentes, mostrando mais uma vez sua impor
tância para o crescimento ordenado daquela cidade.

Concedo aparte ao ilustre Deputado Odelmo
Leão, Líder do PPB nesta Casa.

O Sr. Odelmo Leão - Meu caro Presidente Aé
cio Neves, meu caro Presidente Artur Lopes Filho, Sr.
Senador Lindberg Cury, Srs. Diretores da Associação
Comercial de Minas, minhas caras Parlamentares,
Srs. Parlamentares, meus cumprimentos. Meu caro
Deputado Ronaldo Vasconcellos, inicialmente, quero
cumprimentar V. Exa. pela feliz iniciativa de homena
gear essa grande entidade que congrega o setor eco
nômico de Minas Gerais, contribuindo para sua pujan
ça e - por que não dizer? - enfrentado, em momen
tos difíceis, posicionamentos históricos do Estado. Se
V. Exa. me permitir, quero fazer das suas palavras as
do PPB mineiro e da sua bancada na Câmara dos De
putados. Muito obrigado.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Agrade
ço ao Deputado Odelmo Leão a participação Sin
to-me até mais responsabilizado em minhas conside
rações intermediárias e finais.
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Além da pujança econômica mineira que existe
graças à Associação Comercial, lembro também da
sua participação não partidária, mas política no caso
da discussão da Lei de Uso e Ocupação do Solo.
Lembro ainda que na Constituição Federal de 1946 e
na de 1988 a AC Minas participou efetivamente. Mais
ainda: participou, no ano subseqüente, quando os
Estados, inclusive Minas Gerais, fizeram e votaram
suas Constituições Estaduais.

Volto a 1947. Aí sou obrigado a fazer homena
gem ao nosso Presidente, Deputado Aécio Neves,
que conduz esta Casa com muita determinação,
coragem, ousadia confiável e, acima de tudo, com
petente.

Em 1947, surgiu para a história política mineira
o grande líder Deputado Estadual Tancredo Neves,
avô de V. Exa., Deputado Aécio Neves, que muito lhe
ensinou e a mim também. Ele foi o Relator da Consti
tuição de 1947, em Minas Gerais.

Na Constituição seqüente de 1988, no Estado
de Minas Gerais, era eu Deputado Estadual e naque
la época convivíamos muito com a nossa Associação
Comercial de Minas, sempre levando idéias compe
tentes e brilhantes.

É preciso ressaltar a independência que sempre
teve a AC Minas em relação aos Governos Municipal,
Estadual e Federal. Essa é a marca da Associação
Comercial de Minas, não partidária, mas com partici
pação política efetiva, sim, em momentos importantes
da nossa história, tanto em nível de Município, quanto
em nível de Estado e da União.

Participante, levando para lá as vozes também
não só do empresariado, mas dos segmentos organi
zados da sociedade belo-horizontina e - porque não
dizer? - da sociedade mineira. Mas gostaria de lem
brar dois fatos importantes que não têm nada a ver
com a participação econômica e política da nossa AC
Minas, mas com a participação social, meu caro Pre
sidente Artur Lopes Filho.

Teria cem motivos para propor essa homena
gem, mas vou comentar apenas dez. O primeiro deles
é a participação social. Os senhores e senhoras de
vem se lembrar das bandeiras levantadas pela Asso
ciação Comercial de Minas para ajudar a Santa Casa
de Misericórdia. Nosso Colega Deputado Saulo Coe
lho é seu provedor, que tanto deve à campanha Santa
Casa - Santa Causa.

Presto agora homenagem a outra figura desta
Casa ligada à história da Associação Comercial de
Minas: a mulher.

A mulher, no Brasil, só teve direito a voto em
1932, mas aquela casa abriu suas portas à participa-

ção da mulher mineira. Rendo publicamente minhas
homenagens à Associação Comercial de Minas pela
participação da mulher naquela associação, por meio
da nossa colega, Deputada Maria Elvira, sua ex-Dire
tora. (Palmas.) Isso mostra, Sr. Presidente, a moder
nidade dessa Associação Comercial.

A AC Minas tem 5 mil associados e foi a primeira
casa a abrir um departamento jurídico para atender
às pequenas e microempresas de Belo Horizonte e
também de Minas Gerais. É importante essa presta
ção de serviços aos seus associados.

Lembro, com prazer, dentro dos dez motivos pe
los quais homenageio a nossa Associação Comercial
de Minas, do Café Parlamentar, onde ocorrem deba
tes entre autoridades públicas.

Saúdo o representante do Prefeito de Belo Hori
zonte, Sr. Célio de Castro, na pessoa do Presidente
da BELOTUR, Sr. José Francisco de Salles Lopes.
Muitos debates aconteceram no Café Parlamentar,
embates tête-à-tête, vis-à-vis, entre autoridades e
segmentos da nossa Associação Comercial de Mi
nas.

Ouso mais, Sr. Presidente, ao dizer que aquela
casa - Presidente Artur Lopes, talvez V. Sa. não sai
ba - tem uma produção maravilhosa relativa a temas
que particularmente defendo - não escondo isso de
ninguém -: o turismo e o meio ambiente. A comissão
de empresários de turismo e a de meio ambiente da
quela casa têm sempre posições altivas, modernas.

Faço justiça agora ao Roberto Luciano Fortes
Fagundes, aqui presente, Presidente do Conselho de
Empresários de Turismo daquela casa, que presta os
melhores serviços a Belo Horizonte, a Minas Gerais e
ao Brasil.

Por fim, Sr. Presidente Aécio Neves, Sr. Presi
dente Artur Lopes, Sras. e Srs. Deputados, senhoras
e senhores, parabenizo a Associação Comercial de
Minas pela comemoração dos seus cem anos. Com
os desafios, embates e vitórias que virão, desejo-lhe
mais cem anos de profícuo trabalho. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes de
passar a presidência dos trabalhos ao ilustre mineiro,
Deputado Ronaldo Vasconcellos, propositor desta
sessão solene, aduzo que sinto uma ponta de ciúmes
por não ter agido como S. Exa., que citou nossa queri
da Maria Elvira. Permita-me, então, nobre Deputada,
esta rápida referência, até pela informalidade desta
sessão.

Fiz referência a alguns dos episódios mais rele
vantes da história recente do País, desde a Revolu
ção de 1930 até os dias atuais, quando a Associação
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Comercial exerceu papel preponderante. Ela teve pre- do Partido da Frente Liberal, que se associa à data de
sença brilhante na luta em defesa do petróleo e nos fundação da centenária entidade, cujo transcurso põe
debates das Constituintes de 1946 e de 1988. Mas, em relevo a grandeza de homens singularmente fiéis

ao espírito de sua formação e voltados para as graves
ao encerrar minha fala, tomo a liberdade de relembrar questões do desenvolvimento econômico e social de
outro momento. Trata-se de um episódio mais recen- Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil.
te, apesar de muito mais modesto. Permitam-me a ou- Experimento, nesta hora, com o testemunho da
sadia, pois não é uma ocasião tão relevante quanto longevidade, uma prezada emoção, pois me orgulha
algumas que citei anteriormente. muito rememorar nossa participação, ao longo dos

anos, nos ciclos de palestras, conferências e debates
Quando disputei a Presidência da Câmara dos patrocinados pela Associação Comercial de Minas,

Deputados, o momento mais alto, dentre todos os que memoráveis e inesquecíveis quanto à inteligência
vivi, sobretudo no meu Estado, ocorreu por intermé- das proposições e a profundidade das discussões,
dio de uma ação da Associação Comercial. Ela favo- sempre referentes a temas e metas, específicos e pri-
receu a união dos mineiros, como comentou o Depu- oritários, desprendidamente voltados para o progres-
tado Ronaldo Vasconcellos, certamente não se refe- so e a defesa dos interesses maiores da comunidade.
rindo à minha pessoa, mas ao mineiro que apresenta- O certo é que, nesta ocasião e sempre, a Asso-
va a possibilidade de, após trinta anos, voltar a ocupar ciação Comercial de Minas elege-se no fórum mineiro

das grandes discussões e dos grandes questiona-
a Presidência da Câmara dos Deputados. Naquele mentos.
momento, certamente ficou demonstrada a importân-
cia da Associação Comercial não apenas na defesa Promovendo e realizando congressos, seminá-

rios, simpósios, cursos e outros eventos, a Associa-
dos interesses de seus filiados, mas obviamente na ção Comercial de Minas tem liderado e apoiado inicia-
de todo o Estado. tivas da maior importância para o Estado de Minas

Espero, meu Presidente e amigo Artur Lopes Fi- Gerais e para todo o Brasil, sendo difícil destacar em
lho, não decepcionar V.Sa., nem os dirigentes e mem- sua história seus maiores movimentos. Se aquele mo-
bros da Associação Comercial e de outras entidades vimento em favor da criação da PETROBRAS ou da
de classe de Minas Gerais, que ousaram, naquele implantação e pavimentação da antiga BR-31 , hoje
instante, correr riscos e apoiar de forma clara e explí- BR-262, integrando Uberaba, Belo Horizonte e Vitó-
cita a candidatura de um mineiro à Presidência desta ria, e acabando definitivamente com o movimento se-
Casa. paratista do Triângulo Mineiro, ou se aquele em favor

V. sas. estão de parabéns! Orgulha-me muito da construção da USIMINAS, da Mannesman, da
ACESITA, do Parque Cimenteiro e da duplicação da

ser amigo da Associação Comercial de Minas Gerais. Fernão Dias, a grande rodovia que liga Minas Gerais
(Palmas.) a São Paulo. Agora a Associação Comercial inicia o

O Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a movimento de duplicação da BR-381, de Belo Hori-
cadeira da presidência, que é ocupada pelo zonte ao Vale do Aço e a Governador Valadares.
Sr. Ronaldo Vasconcellos, § 2° do art. 18 do Quantos movimentos e ações em torno de realiza-
Regimento Interno. ções físicas e de temas profundamente relevantes do

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) _ ponto de vista social!
Concedo a palavra ao nobre Deputado Eliseu Resen- Outras ações consideradas relevantes mere-
de, que falará pelo Partido da Frente Liberal. cem nossos aplausos, a exemplo do Movimento pela

O SR. EUSEU RESENDE (Bloco/PFL - MG. Unidade Territorial de Minas, em que a Associação
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Comercial teve papel decisivo ao assumir essa cam-
Ronaldo Vasconcellos, Senador Lindberg Cury, Sras. panha vitoriosa pela manutenção da integridade do
e Srs. Parlamentares, Sr. Presidente da Associação Estado de Minas Gerais.
Comercial de Minas Gerais, Artur Lopes Filho, Tão importantes quanto os movimentos pelas
Vice-Presidente e membros da Direção da Associa- realizações físicas dessa natureza, despontam as
ção Comercial de Minas Gerais, minhas senhoras e ações da Associação Comercial em favor da demo-
meus senhores, por feliz iniciativa de V.Exa , Sr. Presi-
dente, reúne-se a Câmara dos Deputados em torno cracia e da cidadania, a exemplo da campanha que
das comemorações dos cem anos de existência da encetou pelo voto cidadão.
Associação Comercial de Minas Gerais. Cabe-me a No campo social, vale recordar, parafraseando
oportunidade de falar nesta sessão solene em nome o que disse o Deputado Ronaldo Vasconcellos, a



48918 Quinta-leira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 200 I

Campanha Santa Casa - Santa Causa, que mobili
zou a opinião pública e possibilitou a recuperação físi
ca e assistencial da Santa Casa de Misericórdia de
Belo Horizonte, o segundo maior hospital do País.

Mais recentemente, vimos o Movimento S.O.S.
- Empresa Nacional, sob a liderança da Associação
Comercial e da FEDERAMINAS, o que fortaleceu e
resgatou a capacidade de sobrevivência da empresa
nacional.

Apreensiva com a demora na aprovação das re
formas constitucionais, a Associação Comercial e a
FEDERAMINAS, interpretando o sentimento dos em
presários, lançaram o Movimento Cívico de Minas pe
las Reformas e o movimento Ação Empresarial.

A verdade é que, se for viável construir um cená
rio capaz de responder pelas soluções de alguns dos
nossos problemas econômicos e sociais, então, a
Associação Comercial de Minas estará sempre aten
ta, presente e emprestando sua inestimável contribui
ção como defensora constante do desenvolvimento à
custa do trabalho planejado, austero, eficiente, com
motivação e confiança.

O importante, contudo, é que V.Sa., Dr. Artur Lo
pes Filho, herdou dos seus antecessores os melhores
dotes da inteligência, do caráter e do dinamismo. A le
gitimidade desse legado facilita, no exercício da presi
dência, ao lado da sua capacitada diretoria, adminis
trar esse imenso acervo com a probidade dos honra
dos ex-Presidentes, os quais V.Sa. substitui com a efi
ciência dos mais capazes e dos mais operosos.

Saudamos a Associação Comercial de Minas,
em nome da Câmara dos Deputados e do Bloco Par
lamentar PFUPST, e rendemos nossas homenagens
a ela, nas pessoas do seu Presidente, dos diretores e
empresários, os de ontem e os de hoje.

O tempo não me perm~e, Sr. Presidente, mas te
nho aqui a relação dos ex-Presidentes da Associação
Comercial de Minas com os fe~os e as campanhas en
cetadas por eles. É uma pena que não possa falar sobre
a campanha do petróleo. A Associação Comercial, em
vez de dizer Campanha do Petróleo Nacional disse
Campanha Nacional do Petróleo, o que deu margem à
criação da PETROBRAS. Houve também o movimento
em torno da BR-31 , hoje BR-262, como disse, que final
mente foi inaugurada no dia 15 de novembro de 1969, e
tantos outros, como os em favor da FIAT, da USIMINAS,
da AÇOMINAS e da integração mineira.

O tempo, infelizmente, não me permite descre
ver esses eventos que testemunhei pessoalmente.
Mas saúdo a Associação Comercial de Minas, repito,
em nome do meu partido, na pessoa do seu Presiden
te, diretores, empresários de ontem e de hoje, todos

. ~,-:.

dignos dos nossos cumprimentos e aplausos por seu
trabalho, pela conduta ilibada e pela lealdade aos in
desviáveis compromissos que se prolongam na obra
realizada, com lutas e sacrifícios pela preservação da
instituição. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 
Esta Presidência registra o importantíssimo trabalho que
a Associação Comercial de Minas Gerais realiza com o
jornal Hoje em Dia para a consolidação do Rio São Fran
cisco como patrimônio mundial da humanidade.

Concedo a palavra à nobre Deputada Maria
Elvira, pelo PMDB.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem re
visão da oradora.) - Bom dia, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, Srs. Convidados.

Inicialmente, quero dizer aos meus colegas da
Associação Comercial de Minas Gerais que não é
praxe o Presidente da Casa participar de sessão sole
ne. Geralmente, S.Exa é representado pelos
Vice-Presidentes. Hoje, entretanto, veio pessoalmen
te trazer seu abraço e uma mensagem para todos
nós, o que é motivo de felicidade para o Presidente
Artur Lopes Filho e para todos os que participam da
vida dessa centenária Associação, que tem muita im
portância não apenas na vida do empresariado minei
ro, mas também na de todos os mineiros.

Nesses cem anos de vida, a Associação Comer
ciai de Minas Gerais tem trazido um enorme número
de contribuições, já elencadas aqui, em todas as áre
as, sobretudo na social, o que melhora a qualidade de
vida das pessoas mais humildes dos mais distantes
rincões e dos bolsões de pobreza das grandes cida
des. A ACM nunca esteve distante do trabalho que
atendesse a interesses patrióticos, democráticos,
que são, sem dúvida, aqueles sobre os quais, de for
ma especial, nos debruçamos. Nossa Pátria precisa
de cada um de nós, trabalhadores, empresários, polf
ticos, homens e mulheres, de todos aqueles que po
dem, com sua inteligência, denodo, persistência e
ideário, fazer deste País uma nação melhor e da qual
nos orgulhemos como brasileiros.

Preparei um discurso, mas resolvi deixá-lo de
lado. Efetivamente, os oradores que me antecederam
já falaram sobre tudo que constava no meu pronunci
amento, oportunidade em que trouxeram um pouco
da história de Minas, de Belo Horizonte, as datas im
portantes, o paralelo entre a vida da cidade de Belo
Horizonte e a da Associação Comercial de Minas.
Então, resolvi trazer um testemunho diferente.

Como já foi dito pelo Deputado Ronaldo Vascon
cellos - e quero agradecer a S.Exa -, tive a honra de
ser a primeira mulher a se tornar membro da diretoria
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dessa entidade, que até então, perdoem-me assim di
zer, era centrada no trabalho dos homens e não abria
espaço para as mulheres.

Aos 82 anos de vida da Associação Comercial
de Minas, uma porta se abriu para a mulher mineira,
para as empresárias e executivas mineiras também
levarem sua contribuição às importantes discussões
daquela casa, trazendo sua sensibilidade social, suas
propostas, enfim, sua efetiva contribuição feminina,
que é um pouco diferente.

Lembro-me do dia em que lá cheguei - e vejo
aqui a Deputada Maria do Carmo Lara, Presidente do
PT de Minas Gerais, as minhas amigas Kátia Maria
Soares de Vasconcelos e Ângela Alvarenga B. Bar
ros; a Sra. Themis Assis Brasil, que representa tam
bém o SERPRO. Os discursos foram muito engraça
dos. Diziam que a Associação Comercial estava dife
rente porque havia uma mulher; que a entidade havia
ficado mais bonita, mais perfumada, mais feminina.
Ofereceram-me flores. Tudo aquilo foi muito bonito, Sr.
Artur Lopes Filho. Estávamos ali não para sermos
uma peça decorativa, mas para trazermos discus
sões, para participarmos dos debates, muitas vezes
de forma acalorada. Quero lembrar o então Presiden
te Francisco Guilherme Gonçalves. Agradeço a ele a
abertura que deu à Associação Comercial para rece
ber mulheres. Já na nossa chegada tivemos um entre
vero com ele - a Kátia se lembra -, por causa de uma
funcionária que havia se casado e, na época, a Asso
ciação Comercial não permitiu que ela continuasse
trabalhando. Então, fui à tribuna, talvez de forma im
pensada, um pouco impulsiva. Brigamos, mostrando
que nós, mulheres, havíamos chegado para ficar.
Qual o quadro da Associação Comercial de Minas
Gerais em relação à mulher empresária mineira atual
mente? Há Vice-Presidente e várias diretoras. Há
também a Comissão Especial da Mulher Executiva 
CEMEX , à época fundada por nós, que se transfor
mou no Conselho da Mulher Empresária. Hoje é o
Conselho da Mulher Empreendedora.

O empreendedorismo, palavra tão moderna e
vigorosa, deve ser a fonte de energia da transforma
ção social, da geração de empregos e da preparação
das pessoas para efetivamente trazerem contribuição
econômica.

O Conselho da Mulher Empreendedora da
Associação Comercial de Minas é presidido pela Sra.
Ulia Mascarenhas, a quem quero também me referir
nesta manhã, em homenagem às bravas e valorosas
mulheres que continuam atuando na AC - Minas.
Hoje sou diretora emérita. Sinto-me, às vezes, um

pouco mais do que cinqüentenária - segundo o Pre
sidente, por mérito.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
nome do PMDB, não poderia deixar de transmitir a to
dos a mensagem de carinho, de respeito e de aplau
so. Invejo o Deputado Ronaldo Vasconcellos, pois,
quando eu estava de licença, S.Exa cumpriu muito
bem sua função como Deputado mineiro e propôs a
esta Casa realização de sessão solene que ora acon
tece, em homenagem ao empresariado mineiro, aos
homens e às mulheres de Minas Gerais que tanto
contribuem não apenas para o nosso Estado, mas
também para o País.

É importante carregarmos a bandeira do empre
sariado, não termos vergonha de dizer que somos
empresários e buscarmos o lucro. Ter lucro não é pe
cado. É fundamental para que possamos investir mais
nas empresas, crescer e gerar empregos, a fim de po
dermos pagar impostos - e quantos impostos paga o
empresariado mineiro e brasileiro!

Estamos à frente, ao lado dos Deputados Mar
cos Cintra e Ronaldo Vasconcellos, na luta pela refor
ma tributária, que no ano passado não conseguimos
realizar. Considero algo negativo o que vivemos na
quela época. Quem sabe, neste e no próximo ano, ao
lado dos Deputados Marcos Cintra, Ronaldo Vascon
cellos, repito, Germano Rigotto e de tantos outros,
consigamos trazer nova linguagem a esta Casa: a lin
guagem da simplificação dos impostos para que o
empresariado brasileiro continue trabalhando, mas
com mais entusiasmo para a melhoria do País.

Dessa forma, poderemos fazer do Brasil a cada
dia um país mais democrático, priorizando o social para
seu desenvolvimento. Ao nos referirmos ao desenvolvi
mento econômico, não nos podemos esquecer da inclu
são social. Este é o nosso grave problema. Em decor
rência dele, advém todos os outros, como a violência. O
empresariado de Minas e do Brasillembrar-se-á dessa
palavra, sempre repetida pelo Deputado Michel Temer,
Presidente do partido. Há poucos dias, S.Exa fez impor
tante discurso sobre a inclusão social.

Sr. Presidente, ao encerrar minhas palavras,
cumprimento V. Exa. pela iniciativa de realização des
ta sessão solene. É com grande orgulho que participo
desta Casa legislativa, representante do povo brasile
iro. Na condição de empresária, oriunda da Associa
ção Comercial de Minas, politizei-me e adquiri expe
riência para tomar decisões ao votar matérias, estan
do sempre ao lado do que consideramos justo e im
portante para o País.

Muito obrigada. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) - Ele me queria no comércio. Achava que, da fa-
Informo a todos os presentes que o sistema de infor- mília, eu era o melhor comerciante. E é possível. Mas,
mática deste plenário, muito importante para os tra- como eu tinha inclinação, ele acabou concordando
balhos regimentais, foi feito por empresa de engenha- com minha decisão.
ria mineira. Quero dizer aos senhores, meus amigos da

Encontra-se presente a Dra. Ângela Alvarenga, Associação Comercial, amigos de Minas Gerais, Par-
Diretora Regional da Montreal Informática. lamentares que nos honram com suas presenças,

que há também razões sociais que muito me ligam à
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) - instituição. Lembro-me de quando fundei o Centro de

Concedo a palavra ao Deputado Elias Murad, que fa- Atendimento a Usuários de Drogas em caráter ambu-
lará pelo PSDB. latorial, talvez o primeiro da América Latina - tenho

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revi- certeza de que foi o primeiro do Brasil-, em 1977. E o
são do orador.) - Sr. Presidente, caro amigo e colega, criei por sugestão do seu Presidente, o Dr. Charles
Deputado Ronaldo Vasconcellos, em nome de quem Lotti, que os senhores bem conhecem.
faço minha saudação às Sras. e aos Srs. Deputados; O Centro de Orientação sobre Drogas e de
nobre Senador Lindberg Cury, que nos honra com Atendimento a Usuários de Drogas de Belo Horizonte
sua presença; Sr. Presidente da Associação Comerci- da Fundação Libanesa de Minas Gerais foi criado
ai de Minas Gerais, em nome de quem também saúdo com o apoio, à época, do então Cônsul Chafic Kassis,
todos seus dirigentes; senhoras e senhores, fui indi- já falecido, também comerciante, e do Dr. Charles Lot-
eado pelo PSDB para usar da palavra em homena- fi, até hoje o Presidente da instituição.
gem ao centenário da Associação Comercial de Mi- Sinto-me aqui muito à vontade. Até deixei de
nas Gerais. Tenho ligações afetivas com a entidade e lado meu pronunciamento escrito para prestar esta
comerciantes em geral. Sou filho de comerciantes. homenagem de coração, com muito afeto, aos comer-

Meu pai veio do Líbano para a pequena cidade ciantes e à Associação Comercial de Minas, que com-
de Ribeirão Vermelho, vizinha de Lavras, juntamente pleta cem anos.
com minha mãe, também sua sócia no comércio. Por Gostaria também de salientar um ponto que foi
isso digo que sou filho de comerciantes - no plural. tocado por oradores que me precederam. Vejo na en-
Eles começaram a atividade como mascates, desen- tidade, com muita satisfação, a participação feminina,
volveram-se, criaram nove filhos neste País extraordi- como salientou a Deputada Maria Elvira. Lamento
nário e tão querido. Falo isso com muita tranqüilidade. que na política, no Congresso Nacional, o número de
Sou brasileiro de primeira geração. Os meus avós fo- mulheres ainda não seja tão significativo. Elas já es-
ram comerciantes no Líbano. Tenho inúmeros amigos tão ocupando suas posições, sem dúvida, por meio
libaneses comerciantes. Quem não conhece os liba- de Parlamentares extremamente atuantes.
neses da Rua Caetés, em Belo Horizonte? A esmaga- Votamos na Legislatura passada, salvo engano,
dora maioria dos comerciantes é de ascendência Iiba- projeto de lei que torna obrigatório que 20% das vagas
nesa. Portanto, sou muito ligado à classe. sejam destinadas a mulheres em qualquer eleição. Acho

Sinto-me muito honrado por participar desta pouco; deveriam ser mais, para que elas tragam aquele
caráter feminino, quem sabe até aquele sentimento masessão solene, em tão boa hora proposta pelo caro
ternal, para amenizar um pouco as agruras da política.

amigo e colega, nobre Deputado Ronaldo Vasconcel-
los, a quem parabenizo pela iniciativa. Costumo até brincar com isso, contando uma

história muito sugestiva sobre a importância da mu-
Lembro-me de que, quando era adolescente, Iher na política, que dizem ter ocorrido com o ex-Pre-

meu pai desejava muito que eu continuasse seu tra- sidente Bill Clínton e a Primeira-Dama Hillary Clinton.
balho na sua loja de comércio, na nossa cidade natal. Todos sabem que ela teve muita influência na política
Ele não queria que eu estudasse, fizesse curso supe- e na administração de seu marido, tanto que atual-
rior. Com muito custo, aceitou que eu fizesse o curso mente é Senadora pelo Estado de Nova Iorque.
de Farmácia, porque - e não esqueci suas palavras Certa vez, estavam de férias e pararam o carro
- a farmácia estava muito ligada ao comércio. E é ver- num posto de gasolina. O dono do posto veio correndo
dade. para atendê-los e conversou com muita cordialidade

Depois que me formei em Farmácia, resolvi fa- com a primeira-dama. Quando saíram, ela perguntou:
zer o curso de Medicina, o que o deixou profunda- "Você sabia que o dono desse posto de gasolina foi
mente magoado. meu namorado antes de nos casarmos?" E Clinton co-

". __ ....; ...!v.. ~.:';"~:,_
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mentou: "Se você tivesse se casado com ele, hoje se- nos destinos de Minas Gerais, seja na questão social,
ria a simples esposa de um dono de posto de gasoli- seja na questão política.
na". Então, ela retrucou: "Não, ele seria Presidente dos Lembrar isso também é importante para o PT,
~stad~s ~nidos". (Risos.) Es~~ exempl~ demo~stra a porque defendemos a organização e a participação
Importancla da mulher na polltlca nos dias atuais. popular; defendemos a idéia de que as pessoas se

Termino, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, agrupem, juntem-se e formem entidades participati-
prezados amigos da Associação Comercial de Minas, vaso Defendemos, portanto, a idéia de que as entida-
desejando muito sucesso para esta administração e des, sejam elas de que setor forem, precisam partici-
para as que virão e dizendo: contem sempre conosco. par dos assuntos de interesse estadual e nacional.

Muito obrigado. (Palmas.) Para nós, é motivo de grande alegria estar ho-
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) - menageando uma entidade organizada há 100 anos.

Antes de conc~der a palavra à próxima or~dora, ~~m V. Sa., Dr. Arthur Lopes Filho, atual Presidente
nenhum nepotismo, ~as apenas por questao familiar, da Associação Comercial de Minas Gerais, com cer-
destaco que o meu tio-avo, Caetano Vasconcellos, o teza simboliza toda essa história toda essa caminha-
qu~rido tio ~atá: ~ue tanto ~e orien!o.u na infânc!a, ~o da - e não só VSa., mas a atuai Direção -, todos os
Bairro ~unclona.nos, tambem presidiu a Assoclaçao avanços alcançados, desafios vencidos, dificuldades
Comerciai de Minas. e problemas superados. Quando comemoramos ani-

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço versários, seja nosso, seja dos amigos, seja dos fi-
a palavra pela ordem. lhos, é lógico lembrar o que foi bom, porque aniversá-

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) - rio é data alegre, é dia de celebração. Sabemos, po-
Tem V Exa. a palavra. rém, que nem tudo é bom, que nem tudo é fácil, que

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Pela para construir e manter uma entidade por 100 anos
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, muitos obstáculos e muitos desafios foram vencidos,
com a licença da próxima oradora, quero dizer que o muitos problemas e muitos conflitos foram superados.
comércio talvez tenha perdido um grande comercian- Afinal, somos seres humanos, e, onde há seres hu-
te, mas a Câmara ganhou um grande Deputado. manos, há conflitos.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) - Mais do que nunca, é importante celebrar esses
Tem a palavra a nobre Deputada Maria do Carmo 100 anos, porque, apesar dos conflitos, das dificulda-
Lara, para falar em nome do PT. des, dos desafios, dos problemas, a ~ntidade existe, é

A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG. atuante e tem uma histó.ria a contar. As vezes, lembra-
Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, Deputado mos apenas do que fOI bom -.e !e~os,de lembrar
Ronaldo Vasconcellos, cumprimento VExa pela inici- mesmo, porque 100 anos de eXlstencla e um marco
ativa de realizar esta sessão solene em homenagem importante. Mas, neste momento, devemos também
à Associação Comercial de Minas. Cumprimento tam- lembrar que.os desafios, dificuldades e obst.áculos fi-
bém o Dr. Artur Lopes Filho, Presidente da entidade; o zeram a entidade crescer e perdurar até hOJe. Quero
Senador Lindberg Cury; o Dr. José Francisco, Dire- ressaltar isso.
tor-Presidente da Belotur e representante do Prefeito Conheço pouco a entidade. Conheço-a de Lúcio
de Belo Horizonte, Dr. Célio de Castro; os dirigentes Bemquerer para cá, cuja gestão acompanhei; depois,
da Associação Comercial de Minas Gerais e todas as veio o Dr. Francisco, e, agora, VSa, Dr. Artur. Tive
Sras. Deputadas e os Srs. Deputados. oportunidade de participar de alguns cafés da manhã

Sendo mineira e tendo a felicidade de estar à oferecidos pela Associação Comercial e de um café
frente do PT de Minas Gerais, fico feliz em poder ho- oferecido aos Parlamentares para debater as conjun-
menagear, em nome do Partido dos Trabalhadores, turas estadual e nacional. Lembro-me também das
uma entidade que tem 100 anos. várias atividades desenvolvidas pela entidade, inclu-

Penso no que representam 100 anos - não sou sive a de ajuda à Santa Casa - não há mineiro que
comerciante nem empresária, sou educadora -, e não se lembre dessa campanha.
isso me faz lembrar da história, pois 100 anos não são Para nós, do Partido dos Trabalhadores, é uma
100 dias. A história da grande caminhada dessa enti- alegria muito grande poder participar desta sessão
dade vários Deputados que me antecederam já a em homenagem à Associação Comercial de Minas
contaram. Gostaria de ressaltar a importância da par- Gerais e ressaltar a influência que a entidade exerceu
ticipação e da influência da Associação Comercial sempre e, com certeza, vai exercer na vida mineira.
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OUÇO com prazer o nobre Deputado Paulo Del- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) -
gado. Concedo a palavra ao nobre Deputado Olimpio Pires,

O Sr. Paulo Delgado - Deputada Maria do Car- que falará pelo PDT.
mo Lara, Presidente do nosso partido em Minas Ge- O SR. OLlMPIO PIRES (Bloco/PDT - MG. Sem
rais; Deputado Ronaldo Vasconcellos, autor do re- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Ronaldo Vascon-
querimento de realização desta sessão solene; Srs. cellos, a quem parabenizo pela feliz iniciativa de pres-
Diretores e membros da Associação Comercial de Mi- tar esta justa homenagem à Associação Comercial de
nas Gerais, é motivo de satisfação participar do dis- Minas Gerais; Presidente Artur Lopes Filho; Senador
curso da minha colega de partido nesta homenagem. Lindberg Cury; Sras. e Srs. Deputados; Diretores da
A história da Associação Comercial de Minas Gerais Associação Comercial de Minas Gerais; senhoras e

senhores, também vou deixar de ler meu pronunciae das associações comerciais no Brasil - desde a da
mento, até para contar um pouco da minha história

pioneira, a de São Paulo, e mesmo a da minha cidade, política, que passa pela Associação Comercial.
Juiz de Fora, que já é também centenária - é a histó-

Fui, em 1990, Presidente da Associação Co-
ria da organização do setor comercial e das ativida- mercial de Itabira, uma filiada da Associação Comer-
des econômicas em nosso País. Em determinadas cial de Minas Gerais, cujo Presidente nesse período
épocas da história, a Associação Comercial teve tal era o Sr. Iran Corrêia, que se candidatou a Deputado
papel em Minas Gerais que substituiu os partidos po- Federal. E nós, da Associação Comercial de Itabira,
Iiticos, aos quais sinalizava o caminho certo. Essa acabamos nos envolvendo em sua campanha.
função multilateral da AC Minas é mais ampla do que Como o Deputado Paulo Delgado citou, às ve-
a levada a cabo pelos partidos. Os partidos reúnem zes, a associação se envolve em luta junto com a co-
pessoas com determinada concepção política, e a munidade, e eu acabei me envolvendo na política de
Associação Comercial reúne todas as pessoas inte- Itabira, sem ser político. A Associação Comercial, por
ressadas em participar da vida social, por meio da tal- intermédio dos seus diretores, entendeu que tinha de
vez mais antiga atividade econômica: o comércio, a ganhar a Prefeitura de Itabira. E o escolhido fui eu.
troca de mercadorias. A moeda, por exemplo, nasceu Relutei, mas acabei acenando. Portanto, minha liga-
para substituir a troca de mercadorias. Os contratos ção com a Associação Comercial é muito grande.
comerciais eram feitos inicialmente mercadoria a Quero dizer também que esta.Casa me tem pro-
mercadoria. Então, a Associação Comercial tem sig- piciado momentos de muita alegria e até de coinci-
nificado de organização, de avanço da sociedade mi- dências. Há 15 dias aqui estávamos prestando justa
neira e brasileira e de sinalização da modernidade. homenagem à Companhia Vale do Rio Doce, que se
Todas essas atividades que V. Exa. identifica tão bem iniciou em Itabira, justamente no período em que eu lá
- e outros oradores aqui também o fizeram - mos- chegava, em 1942. Na oportunidade, falei em nome
tram a vinculação da Associação Comercial com o do meu partido, como o faço também hoje. E fui indi-
bem-estar da nossa sociedade. E, hoje, o cidadão cado pelo meu Líder, sem que S. Exa. soubesse da
mais respeitado da sociedade brasileira talvez seja o minha ligação com a Vale do Rio Doce ou com a
consumidor, mais, às vezes, até que o cidadão políti- Associação Comercial.
co. Um consumidor que reclama de produto de baixa Portanto, a Associação Comercial de Minas Ge-
qualidade tem do comércio resposta imediata e a rais tem também responsabilidade por eu estar aqui e
tranqüilização de que vai ser atendido. Esse fato não pela minha ligação com o Iran Corrêia, depois, com o
ocorre na política nem em outras áreas da atividade Lúcio Bemquerer e Francisco Américo, e, agora, com
humana. Muito obrigado a V. Exa. pela possibilidade o Presidente Artur Lopes Filho.
de aparteá-Ia. Parabéns à Associação Comercial de Quero parabeniZá-lo, Dr. Artur, pelo trabalho de-
Minas Gerais! (Palmas.) senvolvido e pelo transcurso dos 100 anos da entidade

que v.sa. preside. Às vezes, quando comemoramos
A SRA. MARIA DO CARMO LARA - Agradeço um aniversário nos perguntamos se há motivo para co-

a0 nobre companheiro e Deputado Paulo Delgado o memorar - e, ainda ontem, disse isso minha querida
aparte. Itabira, que completava 150 anos. Há, e muito.

Concluo, Sr. Presidente, apresentando parabéns à Fazendo um balanço da história da Associação
Associação Comercial de Minas Gerais e também a nós, Comercial, podemos perguntar: qual foi o momento
Parlamentares, por podermos participar deste momento mais importante da sua atuação? Foi a luta pela implan-
de celebração do seu centenário. (Palmas.) tação da primeira agência do Banco do Brasil em Belo

....•. ".....;.
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Horizonte? Foi a luta pela AçaMINAS e pela dia, coincidentemente, exalava da cantina um cheiro
USIMINAS? Foi a luta pelo asfaltamento das nossas es- de pão de queijo. Hoje não sentimos o aroma do pão
tradas, como a BR-381 , a Fernão Dias? Não se sabe, de queijo, mas exala neste plenário o bom cheiro do
porque cada momento tem sua importância própria. trabalho mineiro para todo o Brasil.
Fato é que a Associação Comercial de Minas Gerais Parabéns à AC Minas por esse perfume de com-
está sempre presente na luta pelo desenvolvimento do petência! Em meio a crises edificuldades, a AC Minas
nosso Estado. É uma esperança de todos nós. entendeu que se pode crescer, prosperar, vencer.

a Deputado Paulo Delgado foi muito feliz ao Parabéns a todos os senhores que pregam o
lembrar o crédito que a Associação Comercial de Mi- desenvolvimento com justiça social! Parabéns a Mi-
nas Gerais tem perante a opinião pública. Eu, mais do nas Gerais pela AC Minas!
que ninguém, sou testemunha disso, pois passei dois Muito obrigado. (Palmas.)
anos à frente da Associação Comercial de Itabira, A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço
convivi com a AC Minas, presenciei e participei de a palavra pela ordem.
movimentos em prol do desenvolvimento da minha O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) _
querida cidade e do Estado de Minas Gerais. Tem V. Exa a palavra.

Dr. Artur Lopes Filho, desejo que a Associação A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Pela or-
Comercial de Minas Gerais continue nessa permanente demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
luta pelo desenvolvimento da comunidade mineira. e Srs. Deputados, quero registrar a presença neste

Muito obrigado. (Palmas.) plenário da Ora. Maria Rita Nascimento, mineira de
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) - Belo Horizonte, nossa convidada especial para um

Esta Presidência registra o fato de que o ilustre Sena- café da manhã com a bancada feminina do Congres-
dor Lindberg Cury, além de nos abrilhantar com sua so Nacional. A Ora. Maria Rita veio trazer a experiên-
presença, aqui representa a Confederação das Asso- cia que está sendo feita em Minas Gerais com o Clu-
ciações Comerciais do Brasil, da qual é Primeiro be da Mama Feliz, entidade que trabalha com a pre-
Vice-Presidente. S.Exa conviveu com diversos dos venção do câncer de mama, inimigo número um das
Presidentes da Associação Comercial de Minas cita- mulheres brasileiras.
dos nesta sessão. A Ora. Maria Rita foi a primeira mulher a ter a

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) - mama recuperada graças a projeto de nossa autoria,
Concedo a palavra ao Deputado Lincoln Portela, que que obriga o SUS a custear a cirurgia plástica de re-
falará pelo PSL. constituição de mama nas mulheres que tenham so-

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG. frido mastectomia.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobre De- Para nós da bancada feminina é muito importan-
putado Ronaldo Vasconcellos, sempre atuante, prin- te fazer este registro.
cipalmente em defesa das nossas Minas Gerais e do O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas-
Brasil; Sr. Artur Lopes Filho, Presidente da Associa- concellos) - Está feito, nobre Deputada.
ção Comercial de Minas Gerais; Senador Lindberg O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) -
Cury; Sras. e Srs. Deputados, demais presentes, há Esta Presidência deseja sucesso à Associação Co-
100 anos a AC Minas trabalha com competência, dig- mercial de Minas Gerais na campanha para transfor-
nidade e coerência, embasada na progressista alma mar nosso Rio São Francisco em Patrimônio Cultural
mineira e abrangendo economia, política, comunica- e Natural da Humanidade. É mais um desafio, que es-
ção. Comunicação, com o Jornal do Comércio, em pero seja coroado de vitória. Essa iniciativa não é só
1901; economia, com a luta para que o Banco do Bra- da Associação Comercial de Minas, mas também da
sil fosse para o nosso Estado; política, com a defesa FEDERAMINAS - Federação das Associações Co-
do voto cidadão, da unidade de Minas e do Brasil. merciais de Minas Gerais.

Quando saiu em defesa do voto cidadão e da Amanhã o Presidente da República estará na
unidade mineira, a AC Minas ajudou a despertar gran- nascente do Rio São Francisco para o lançamento de
de sentimento de mineiridade, alçando mineiros à po- projeto que possibilitará a revitalização daquela nas-
lítica nacional. Nem vou citar nomes, porque de certo cente, em São Roque de Minas.
não conseguiria fazer justiça a todos. Aproveito a oportunidade para agradecer ao co-

Por falar em política mineira, semana passada, rajoso, determinado e ousado Presidente desta Casa,
esta Casa homenageou José Maria Alkrnim. Naquele Deputado Aécio Neves, que conseguiu em sua admi-



v - ENCERRAMENTO

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 57
minutos.)

o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) 
Está encerrada a sessão.
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nistração aprovar na Câmara dos Deputados a Emen- Artur Lopes Filho, aos Diretores, às Sras. e Srs. Depu-
da Constitucional nO 32, que limita a edição de medi- tados, ao Senador Lindberg Cury e aos demais convi-
das provisórias, hoje parte do arcabouço jurídico do dados a presença nesta sessão solene. (Palmas.)
País. Também já aprovamos, e será promulgado hoje,
o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara
dos Deputados. Vamos discutir e votar, em seguida, a
restrição à chamada imunidade parlamentar. Portan
to, quero fazer justiça ao Deputado Aécio Neves, mi
nei ro como nós.

Parabenizamos mais uma vez a Associação Co
merciai de Minas Gerais, agradecendo ao Presidente

Ata da 1973 Sessão, em 10 de outubro de 2001
Presidência dos Srs.: Aécio Neves, Presidente Themístocles Sampaio,

Marçal Filho e Pedro Fernandes, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 13 HORAS COMPARECEM OS
SRS:

Aécio Neves
Efraim Morais
Barbosa Neto

Roraima
fl '-cESTE ALMEIDA

,ALMIRSA

F ~ANCISCO RODRIGUES

L:JCIANO CASTRO

LUIS BARBOSA

R'JB~RIOARAÚJO

S.4.LOMÃO CRUZ

Presentes de Roraima: 7

Al1l3pá
E)UARDO SEABRA

JI lRANDIL JUAREZ

StRGIO BARCELLOS

Presentes de Amapá: 3

Pará
A~~IVALDOVALE

A:,DRUBAL BENTES

B·'l,BA

EI_CIONE BARBAlHO

G10VANNI QUEIROZ

HAROLDO BEZERRA

JiJSUÉ BENGTSON

RAIMUNDO SANTOS

VIC PIRES FRANCO

Presentes de Pará:06

Amazona~

F<'ANCISCO GARCIA

LUIZ FERNANDO

Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Paulo Rocha
Wilson Santos.

PMDB

PPB

PFL
PFL
PFL
PL
PFL

PTS

PMDB

PFL

PSDB
PMDB

PT
PMDB

PDT

PSDS

PTB

PL
PFL

PFl

PPB
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VANESSA GRAZZIOTIN

}~TILA LINS

Presentes de Amazonas: 4

Rondonia
P·.GNALDO MUNIZ

CONFÚCIO MOURA

EUR[PEDES MIRANDA

EXPEDITO JÚNIOR

SÉRGIO CARVALHO

l:Jresentes de Rondonla: 5

Acre
kDEFONÇO CORDEIRO

~lOÃOTOTA

r,/1ARCOS AFONSO

NILSON MOURÃO

ZILA BEZERRA

Presentes de Acre: 5

Tocantins:
ANTONIO JORGE

DARCI COELHO

I<ÁTIA ABREU

OSVALDO REIS

PASTOR AMARILDO

PAULO MOuRAO

Presentes de Tocantins: 6

Maranhãc
CESAR BANDEIRA

COSTA FERREIRA

ELlSEU MOURA

F- RANCISCO COELHO

GASTÃO VIEIRA

... OSÉ ANTONIO ALMEIDA

JOÃO CASTELO

MAURO FECURY

~.IEIVA MOREIRA

t·IICE LOBÃO
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pedoB

PFL

PPS

PMDB

PDT

PSDS
PSOS

PSDS
PPS
PT
PT
PTS

PTS
PFL
PFL
PMDB

PPB
PSOS

PFL
PFL
PPS

PFL
PMDB
PSS
PSDS
PFL
PDT

PFL
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PAULO MARINHO PFL

PEDRO FERNANDES PFL

PEDRO NOVAIS PMOB

HOBERTO ROCHA PSOB

SEBASTIÃO MADEIRA PSOB

Presentes de Maranhão: 15

Ceará

},DOLFO MARINHO PSD8

/,LMEIDA DE JESUS PL

f"NTONIO CAMBRAIA PSOB

j',NIBAL GOMES PMD8

EUNlclO OLIVEIRA PMOB

INÁCIO ARRUDA PCdoB

~:OSÉ L1NHARES PPB

JOSÉ PIMENTEL PT

LÉO ALCÂNTARA PSDB

k1ARCELO TEIXEIRA PMOB

tlELSON OTOCH PSOB

PIMENTEL GOMES PPS

PINHEIRO LANDIM PMOB

F~~IMUNDOGOMES DE MATOS PSDB

F~OBERTOPESSOA PFL

VICENTE ARRUDA PSDB

~Iresentesde Ceará: 16

Piauí

E> SÁ PSDB

,IOÃO HENRIQUE PMDB

MARCELO CASTRO PMOB

MUSSADEMES PFL

F'AES LANDIM PFL

-;-HEMlsTOCLES SAMPAIO PMDB

VVELLlNGTON DIAS PT

I\TILA LIRA PSDB

!t,)resenles de Piauí: 8

Rio Grande do Norte
CARLOS ALBERTO ROSADO PFL

iBERt= FERREIRA PTB

...... '" ......
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LAVOISIER MAIA

LAIRE ROSADO

f,,/lúclosA

f'IEY LOPES

~ALOMÃO GURGEL

Presentes de Rio Grande do Norte: 7

Paraíba
Ji.RMANDO ABluo

f, VENZOAR ARRUDA

CARLOS DUNGA

CAMIÃO FELlCIANO

DOMICIANO CABRAL

ENIVALDO RIBEIRO

INALDO LEITÃO

MARCONDES GADELHA

RICARDO RIQUE

WILSON BRAGA

Presentes de Paraíba: 10

Pernambt<:co
CARLOS BATATA

DJALMA PAES

f\::RNANDO FERRO

GONZAGA PATRIOTA

lt'IOC~NCIO OLIVEIRA

JOAQUIM FRANCISCO

JOEL DE HOLLANDA

JOSÉ CHAVES

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

I\iIARCOS DE JESUS

I\iIAURIUO FERREIRA LIMA

PEDRO EUG~NIO

WOLNEY QUEIROZ

Fresentes de Pernambuco: 13

Alagoas
CNALDO SURUAGY
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GiVALDO CARIMBÃO

HELENILDO RIBEIRO

~iOSÉ THOMAZ NONÓ

OLAVO CALHEIROS

FEGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 6

Sergipe
J..UGUSTO FRANCO

CLEONÂNCIO FONSECA

('·tAN PAIXÃO
JORGE ALBERTO

~.ÉRGIO REIS

Presentes de Sergipe: 5

Bahia
.A.RISTON ANDRADE

CLAUDIO CAJADO

CORIOLANO SALES

EUJÁCIO SIMOES

FRANCISTóNIO PINTO

FELlX MENDONÇA

GERSON GABRIELLI

HAROLDO LIMA

JAIME FERNANDES

JA"QUES WAGNER

JONIVAL LUCAS JUNIOR

JDRGE KHOURY

JOSÉ CARLOS ALELUIA

JOSÉ ROCHA

JOÃO CARLOS BACELAR

JOÃO LEÃO

JJTAHY JUNIOR

LEUR LOMANTO

LUIZ MOREIRA

I\:1lLTON BARBOSA

MÁRIO NEGROMONTE

~:ELSON PELLEGRINO

PAULO BRAGA
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t',iARCIO RODRIGUES

MLMARIO MIRANDA

ODELMOLEÃO

OLlMPIO PIRES

OSMÂNIO PEREIRA

PAULO DELGADO

PHILEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA

FOMEL ANIZIO

ROMEU QUEIROZ

FONALDO VASCONCELLOS

SAULO COELHO

SILAS BRASILEIRO

SÉRGIO MIRANDA

TILDEN SANTIAGO

\iIRGILlO GUIMARÃES

Presentes de Minas Gerais: 45

Espírito Santo
FEU ROSA

JOSÉ CARLOS ELIAS

JOSÉ CARLOS FONSECA JR.

JOÃO COSER

MAGNO MALTA

JldARCUS VICENTE

MAX MAURO

FICARDO FERRAÇO

Presentes de Espírito Santo: 8

Rio de Janeiro
ALDIR CABRAL

ALEXANDRE CARDOSO

ALEXANDRE SANTOS

ALMERINDA DE CARVALHO

AROLDE DE OLIVEIRA

BISPO RODRIGUES

CANDINHO MATTOS

CARLOS SANTANA

EIjNO FERNANDES
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FEDRO IRUJO

FEGINALDO GERMANO

FOLAND LAVIGNE

SAULO PEDROSA

L.RSICINO QUEIROZ

WALDIR PIRES

'NONILTON GONÇALVES

Presentes de Bahia: 30

Minas Gerais
ANTONIO DO VALLE

P.RACELY DE PAULA

CABO JÚLIO

CARLOS MOSCONI

CLEUBER CARNEIRO

CUSTÓDIO MATTOS

DANILO DE CASTRO

EDMAR MOREIRA

EDUARDO BARBOSA

ELIAS MURAD

ELlSEU RESENDE

01LMAR MACHADO

CLYCON TERRA PINTO

r:ERCULANO ANGHINETTI

HÉLIO COSTA

IRRAHIM ABI-ACKEL

J,')SÉ MILlTÃO

J:)ÃO MAGALHÃES

J)ÃO MAGNO

L,\EL VARELLA

LiNCOLN PORTELA

~íARIADO CARMO LARA

t\dARIA ELVIRA

f...íARIA LÚCIA

tviARCIO REINALDO MOREIRA

MARIO ASSAD JÚNIOR

kARIO DE OLIVEIRA
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LR HELENa

E:BER SILVA

EURICO MIRANDA

FERNANDO GABEIRA

FERNANDO GONÇALVES

ITAMAR SERPA

JA.I R BOLSONARO

Jl\NDIRA FEGHALI

JüRGE WILSON

JOSÉ CARLOS COUTINHO

JOSÉ EGYDIO

JOÃO MENDES

J:.)ÃO SAMPAIO

LAURA CARNEIRO

LUISINHO

LUIZ RIBEIRO

MilTON TEMER

MIRIAM REID

MIRO TEIXEIRA

MARCia FORTES

PAULO BALTAZAR

FAULO FEIJÓ

F~EINALDO GRIPP

RODRIGO MAIA

F~UBEM MEDINA

SIMÃO SESSIM

\'ALDECI PAIVA

VIVALDO BARBOSA

WANDERLEY MARTINS

Presentes de Rio de Janeiro: 38

São PaukJ
ALBERTO GOLDMAN

J',LOIZIO MERCADANTE

P\NDRÉ BENASSI

p.NGELA GUADAGNIN

I'.NTONIO CARLOS PANNUNZIO

l,NTONIO KANDIR
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}\RNALDO FARIA DE SÁ

.ARNALDO MADEIRA

PRY KARA

BISPO WANDERVAL

CHICO SARDELLI

CLOVIS VOLPI

CORAUCI SOBRINHO

[·EVELASCO

[,ELFIM NETTO

[;R. H~L10

DUILlO PISANESCHI

EMERSON KAPAZ

C,ILBERTO KASSAB

l\lAN VALENTE

JA.lR MENEGUELLI

JORGE TADEU MUDALEN

JOS~ DIRCEU

JOSÉ GENOINO

JOS~ ROBERTO BATOCHIO

J~)S~ INDJO

J;JÃO EDUARDO DADO

JOÃO HERRMANN NETO

JULIO SEMEGHINI

I<:INCAS MATTOS

L.AMARTINE POSELLA

L.UCIANO ZICA

LUIZ EDUARDO GREENHALGH

LUIZA ERUNDINA

MARCELO BARBIERI

MILTON MONTI

~lELO RODOLFO

NEUTON LIMA

ORLANDO FANTAZZINI

PAULO KOBAYASHI

FROFESSOR LUIZINHO

RICARDO BERZOINI

FICARDO IZAR
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FOBSONTUMA

FUBENS FURLAN

SALVADOR ZIMBALDI

SAMPAIO DÓRIA

SILVIO TORRES

WAGNER ROSSI

XICO GRAZIANO

ZULAI~ COBRA

Presentes de São Paulo: 51

Mato Gro~so

CELCITA PINHEIRO

L1NO ROSSI

MURILO DOMINGOS

PEDRO HENRY

TETÉ BEZERRA

Presentes de Mato Grosso: 5

Distrito Ff:deral
p'.LBERTO FRAGA

OSÓRIO ADRIANO

PAULO OCTÁVIO

PEDRO CELSO

Presentes de Distrito Federal: 4

Goiás
p,LDO ARANTES

EULER MORAIS

GEOVAN FREITAS

JUQUINHA

L1DIA QUINAN

LUIZ BITIENCOURT

~.!AIR XAVIER LOBO

f'.IORBERTO TEIXEIRA

F'EDRO CANEDO

PEDRO CHAVES

nOBERTO BALESTRA

RONALDO CAIADO
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VILMAR ROCHA

Presentes de Goiás; 1.3

Mato Gro!~so do Sul
[IR. ANTONIO CRUZ

JOÃO GRANDÃO

MANOEL VITÓRIO

MARISA SERRANO

IV;ARÇAL FILHO

r-; ELSON TRAD

Presentes de Mato Grosso do Sul: 6

Paraná
AFFONSO CAMARGO

AIRTON ROVEDA

AlEX CANZIANI

CHICO DA PRINCESA

DILCEU SPERAFICO

CR. ROSINHA

FLÁVIOARNS

GUSTAVO FRUET

IVANIO GUERRA

JOSÉ BORBA

JOSÉ CARLOS MARTINEZ

JOSÉJANENE

LUCIANO PIZZATTO

LUIZ CARLOS HAULY

rviAX ROSENMANN

MÁRCIO MATOS

NELSON MEURER

ODILlO BALBINOTTI

OLIVEIRA FILHO

OSMAR SERRAGLlO

PADRE ROQUE

RUBENS BUENO

S,".NTOS FI LHO

\/'IERNER WANDERER

F'resentes de Paraná: 24

Santa Cat.lrina
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ANTONIO CARLOS KONDER REIS

CARLlTO MERSS

EDISON ANDRINO

ENI VOLTOLlNI

FERNANDO CORUJA

GERVASIO SILVA

HUGO BIEHL

JOÃO PIZZOLATTI

PEDRO BITTENCOURT

FENATO VIANNA

SERAFIM VENZON

VICENTE CAROPRESO

Presentes de Santa Catarina: 12

Rio Granc:le do Sul
/",oÃO PRETTO

PcLCEU COLLARES

f\NACORSO

f\UGUSTO NARDES

EDIR OLIVEIRA

ESTHER GROSSI

[ZIDIO PINHEIRO

FIORAVANTE

GERMANO RIGOTTO

~IENRIQUE FONTANA

JARBAS LIMA

LUIS CARLOS HEINZE

te'lARCOS ROLlM

MENDES RIBEIRO FILHO

NELSON MARCHEZAN

NELSON PROENÇA

OSMAR TERRA

OSVALDO BIOLCHI

POMPEO DE MATTOS

r~OBERTOARGENTA

TELMO KIRST

VEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul: 22
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11 - LEITURA DA ATA

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Brasília, 10 de outubro de 2001 . - Aécio Neves,
Presidente

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Passa-se ao

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Marcos
Afonso.

O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, venho a esta tribuna, para divulgação em todos

o Presidente da Câmara dos Deputa
dos, no uso de suas atribuições regimentais,
resolve constituir Grupo de Trabalho, sob a
coordenação do Sr. Bonifácio de Andrada,
destinado a efetuar a consolidação da legis
lação com vistas a identificar e reduzir, se
for o caso, o número de leis em vigor, em
face de sua multiplicidade e repetição, com
posto pelos seguintes membros: Bonifácio
de Andrada - PSDB; Darcy Coelho - PFL;
De Velasco - PSL; Ibrahim Abi-Ackel 
PPB; Jairo Carneiro - PFL; Jorge Alberto 
PMDB; Luiz Eduardo Greenhalgh - PT; Má
rio de Oliveira - PMDB; Ney Lopes - PFL;
Paes Landim - PFL; Vilmar Rocha - PFL;
Zenaldo Coutinho - PSDB.
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ABERTURA DA SESSÃO os meios de comunicação desta Casa, comunicar
que o Centro de Educação de Jovens e Adultos 
CEJA promoveu feira cultural no Município de Rio
Branco, no Acre.

Numa amostragem do que foram capazes de
aprender em três meses de atividade, alunos do Cen
tro de Educação de Jovens e Adultos promoveram, no
último dia 26 de setembro, a 1a Feira Cultural, com o
envolvimento de 486 alunos, que estudam nos três
turnos. Para a coordenadora Maria Barbosa Lopes, a
freqüência de pessoas foi considerada boa, levan
do-se em consideração tratar-se do primeiro grande
evento cultural da escola.

A 1a Feira Cultural Pedagógica foi implementada
por turmas. Cada grupo de alunos representava uma
disciplina, com um estande expondo suas experiênci
as. Foi assim com as turmas de matemática, portu
guês, história e geografia, inglês, química, biologia e
física.

Segundo a estudante Maria José, a feira tem
como objetivo oportunizar aos educandos uma expe
riência enriquecedora de conhecimentos nas mais di
ferentes áreas, integrando suas vivências extra-esco
lares com os conhecimentos oferecidos em sala de
aula.

Estudantes de outras escolas e outras pessoas
que visitaram a exposição não pouparam elogios à di
reção do centro e aos alunos.

Todos os trabalhos expostos mereceram aten
ção especial, porém, os que se referiam às doenças
sexualmente transmissíveis e drogas chamaram mai
or atenção das pessoas. Esse foi o tema de uma pa
lestra proferida pelo médico Donald Fernandes.

Outro destaque ficou por conta do estande da
amostragem de colocação de uma seringa e sua im
portância para a vida econômica do Estado.

Na área de biologia, os alunos debateram com
precisão a importância das plantas medicinais como
recurso natural disponível à população carente no
combate às doenças. "Em tão pouco tempo, pudemos
apresentar uma parte daquilo que aprendemos. Estu
dar nesse centro nos deixa orgulhosos", concluiu a
estudante Francisca Pereira de Souza.

Era isso o que tínhamos a dizer no plenário des
ta Casa sobre tão relevante tema.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
anunciar a apresentação de requerimentos de infor
mação aos Ministérios dos Transportes, das Comuni
cações e do Meio Ambiente.

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- A lista de presença registra na Casa o compareci
mento de 382 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.

o SR. EXPEDITO JÚNIOR, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

111 - EXPEDIENTE

NÃO HÁ EXPEDIENTE A SER LIDO SR.
PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Antes de
dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conheci
mento ao Plenário do seguinte

Ato da Presidência:
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O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO. Pro- A atual direção da ELETRONORTE tem reafir-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e mado sua proposta de integração com a sociedade e
Srs. Deputados, a empresa Centrais Elétricas do Nor- o Governo rondoniense; e nós, observadores do su-
te do Brasil - ELETRONORTE completou mais de 20 cesso dessa proposta, não poderíamos deixar de re-
anos em Rondônia. Em janeiro de 1981, a empresa conhecer a importância da empresa no processo, ain-
chegava no ocidente amazonense com a missão de da em andamento, de emancipação e afirmação do
gerar energia elétrica abundante, e o fato foi bem lem- Norte brasileiro.
brado na sessão de homenagem realizada no último Sr. Presidente, solicito que autorize ampla divul-
dia 10

• gação deste pronunciamento no programa A Voz do
Essa energia serviu para alavancar e manter um Brasil.

crescimento econômico quase constante, suficiente Era o que tinha a dizer.
para garantir o emprego de levas e levas de migran- O SR. ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA. Sem
tes, a maior parte deles oriundos de zonas rurais de revisão do orador.) - Sr. Presidente, tramita no Sena-
outros Estados brasileiros. do Federal projeto de resolução que autoriza o Gover-

Apesar de a floresta garantir o sustento de mui- no Federal a realizar operações que permitam o rece-
tos, sem a energia elétrica grande parte desses novos bimento antecipado de crédito externo oriundo da Re-
cidadãos rondonienses estariam sem atividade e tal- pública da Polônia, no montante atual de 3 bilhões e
vez tivessem voltado a suas cidades de origem. 400 milhões de dólares.

Aqueles que pensavam na empresa apenas Os recursos poderiam dobrar os investimentos
como uma geradora de energia, não viam a previstos no Orçamento Geral da União para 2002, o
ELETRONORTE de uma perspectiva maior. Naquela que seria bastante salutar. Para a nossa infelicidade
época, guiada por um Estado mais opinante e atuante - e faço o registro para que o País, especialmente a
nos rumos do crescimento nacional, foi construída a Bahia, tome conhecimento do fato -, o Senador Wal-
Usina Hidrelétrica de Samuel. deck Ornélas se absteve e o Senador Paulo Souto vo-

Desde antes de a primeira unidade dessa Usina tou contra emenda de minha autoria, apresentada por
entrar em operação, em julho de 1989, a intermédio do Senador Paulo Hartung na Comissão
ELETRONORTE já contribuía decisivamente para de Assuntos Econômicos do Senado, que poderia
acelerar o desenvolvimento e o crescimento do Esta- significar mais investimentos em programas e ações
do. Setores da indústria e do comércio antes inexis- do Governo para resolver os graves problemas socia-
tentes instalaram-se antevendo um futuro de expan- is do País.
são, hoje confirmado. Informo também que o Deputado Clementino

Coelho está buscando entendimento com os Senado-Os rondonienses - sejam aqueles nascidos na-
quela terra, sejam aqueles migrantes de todos os res de modo a assegurar as mudanças necessárias
cantos do Brasil que lá fizeram sua morada _ ainda ao projeto durante sua votação no plenário. Por fim,
têm na memória os problemas de antigamente, quan- solicita a nossa colaboração no enfrentamento de
do não havia uma fonte de energia confiável e barata. questão que é do Parlamento brasileiro.
Eletrodomésticos queimavam, indústrias não podiam Muito obrigado.
instalar-se e, como resultado, não havia empregos, O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
comércio ou desenvolvimento. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Felizmente, a ELETRONORTE mudou esse Deputados, a Comissão de Direitos Humanos esteve,
quadro. Indústrias de grande porte até hoje estão-se nos dias 4 e 5 deste mês, nos Municípios de Marabá e
mudando para o Estado, cuja economia cresce, ape- Altamira, Estado do Pará, para apurar diversas de-
sar da recessão vivida pelo Brasil. núncias de violação aos direitos humanos.

Além de sua atuação econômica direta e indire- O que ouvimos na audiência pública que real i-
ta, a atuação social da ELETRONORTE faz uma zamos no dia 4, na quadra de esportes de Marabá,
enorme diferença no Estado. Desde o início, nunca com a participação de mais de setecentas pessoas, a
negou apoio financeiro ou logístico a feiras culturais, maioria trabalhadores rurais e dirigentes sindicais,
hospitais, associações beneficentes, religiosas e co- deixou-nos muito preocupados. Ficou claro para a
munitárias. Como resultado, angariou a simpatia po- Comissão de Direitos Humanos que o problema no
pular, talvez um dos maiores patrimônios que uma sul do Pará é fundiário, de disputa de terra. Diversas
empresa pode esperar ter. propriedades rurais foram concedidas pelo GETAT, al-
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gumas pelo ITERPA, Instituto de Terras do Pará. e S. Exa. o quadro de violência no sudeste do Pará e
muitas foram griladas por grandes fazendeiros que ti- pediremos providências às autoridades competentes.
tularam em seus nomes terras públicas da União e do Estamos elaborando relatório. que será encami-
Estado do Pará. nhado ao Presidente da República, ao Ministro da

Há muitas áreas improdutivas, motivo pelo qual Justiça, ao Ministro do Meio Ambiente - há questões
trabalhadores ocupam essas áreas, querendo fazer ambientais envolvidas -, ao Ministério do Desenvolvi-
reforma agrária. A lentidão do INCRA nesse processo mento Agrário, e solicitaremos a S.Exas. providências
tem gerado conflitos e mortes. Nos últimos trinta neste sentido. Ao Presidente da República, que deter-
anos, setecentas pessoas foram mortas em conflitos mine a tomada de providências aos seus Ministros; ao
de terra naquela região. Só neste ano, em junho e Ministro da Justiça, que acione a Polícia Federal, que
agosto. sete pessoas foram assassinadas. Na sex- investigue a ação das empresas irregulares e dos
ta-feira, quando eu retornava de Altamira, mais um grupos de pistoleiros, identifique e prenda os assassi-
trabalhador foi morto no Município de Marabá. nos, assegure proteção à vida dos sindicalistas ame-

Há problemas de administração da Justiça, por- açados e coloque fim à violência que hoje existe na-
que há uma conivência, na nossa opinião, do Gover- quela região; ao Ministro do Desenvolvimento Agrá-
nador e do Secretário de Segurança Pública com a rio, que acelere o processo de análise das titulações
ação ilegal de empresas de segurança, que passa- de terras nas regiões e o processo de assentamento
ram a contratar pistoleiros. Há uma inação dos órgãos de trabalhadores rurais.
de segurança pública na apuração e identificação de Queremos também que o Secretário de Segu-
criminosos que matam trabalhadores rurais e tam- rança Pública, a Presidente do Tribunal de Justiça do
bém quase a inexistência do Judiciário, que há anos Estado do Pará e o Procurador-Geral de Justiça se-
está sem juiz e promotores naquela comarca e em jam convidados a comparecer ao Conselho de Defe-
outras comarcas da região. Esse conjunto explosivo sa dos Direitos da Pessoa Humana, para prestar in-
acaba determinando o quadro de violência, em que formações em relação ao atual quadro de violência no
oito pessoas foram mortas no espaço de setenta dias Estado. Levaremos igualmente denúncias à Comis-
e 131 pessoas foram presas por ação do Governo do são Interamericana de Direitos Humanos e à Corte
Estado e da polícia. Interamericana de Direitos Humanos. para que o

Em Altamira, o quadro também não é diferente, Estado brasileiro seja forçado a tomar providências.
com a. m?rte de um dirigente s.indical, Ademir Alceu A situação do sul e sudoeste do Pará é absoluta-
Sed~f1ccl, coordenador d~ M~vlmento para o Desen,- mente intolerável. Há completa omissão do Governa-
volvlmento do Vale do RIo Xlngu, que se opunha a dor Almir Gabriel e do Secretário de Segurança Públi-
construção de uma nova usina no Rio Xingu, nos ter- ca, Paulo Sette Câmara. A Comissão de Direitos Hu-
mos que estavam sendo propostos pela manos da Câmara dos Deputados poderá ajudar a re-
ELETRONORTE. verter esse quadro.
_ . Há também um quadro de.inti~id~ção e de vio- Esperamos que amanhã, na audiência com o
lencl~ c~ntra tr~ba~hador~s ruraiS,. pnnclp~lmente em Ministro da Justiça, sejam adotadas providências, e a
relaçao as de~unclas d~ Irregulandade ~xls~entes no Justiça faça sua parte. julgando e condenando os as-
Estado. O mais grave e qu~ e~ Altamlr~ tivemos ~ sassinos envolvidos na morte e emasculação de cri-
des~razer de saber ~ue ate hOJe a ~ustlça do Para anças em Altamira.
não Julgou os assassinos e os envolVidos na morte e ..
emasculação de crianças, ocorridas há dez anos. Até Era o que tinha a dizer.
existe um movimento de familiares nesse sentido. O SR. ELIAS MURAD (PSDS - MG. Sem revi-

Preocupou-nos, ao lermos os jornais, a morte são do ~rador.) - Sr. Preside~te, Sras. e Sr~. ~ep_uta-

de dezenove crianças nas mesmas condições no Ma- dos, mais uma vez, as autondades do Pais Impoem
ranhão. A informação que tivemos é de que dos dois aos cidadãos brasileiros o malfadado horári<:> de verã~.

médicos acusados de envolvimento nessas mortes, Na Legislatura passada, apresentamos projeto de lei,
um prestou concurso público e está no Espírito Santo, com o objetivo de acabar com o horário de verão, que
e o outro encontra-se no Maranhão, coincidentemen- foi arquivado e, presentemente, reapresentado.
te, lugar onde se iniciou essa prática a partir da desar- Falo muito mais na qualidade de médico do que
ticulação no Pará. propriamente de Parlamentar. Trata-se de violência

Está marcada audiência amanhã, às 11 horas, mudar, por meio de decreto governamental, o chama-
com o Ministro da Justiça. Na ocasião, relataremos a do ritmo biológico ou circadiano de vigília e de sono,
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herança ancestral das eras mais primitivas da forma- saúde, principalmente, das crianças e dos idosos bra-
ção humana. sileiros.

Sabemos que o ciclo circadiano é controlado Era o que tinha a dizer.
pela melatonina, neurotransmissor produzido por glân- O SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG. Pro-
dula existente no encéfalo e que colabora para a regu- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
lação do cérebro dos indivíduos, particularmente liga- Srs. Deputados, quem de nossa geração não está far-
do ao processo de dormir e acordar influenciado pela to de ouvir a palavra "reforma"? Com efeito, nasce-
luminosidade. Ao escurecer, o indivíduo produz mais mos numa época histórica em que tudo se desmoro-
melatonina. A produção do neurotransmissor aumen- na, tudo se desfaz, tudo rui inexoravelmente. Se é ver-
ta, gradativamente, até as 23h ou 24h, quando a pes- dade que reformar é dar nova forma a algo que se
soa fica sonolenta e concilia o sono. Pela manha, ao al- desfez, é restaurar a forma original daquilo que foi
vorecer, diminuindo o teor de melatonina, o indivíduo bom, quem poderia se opor à tal reforma?
acorda para realizar suas atividades normais. Impotentes diante da avalanche que tudo desfi-

Como já disse, trata-se de herança ancestral gura e tudo deforma, não resta aos homens senão
que o Governo quer mudar, por decreto, violentando o tentar reformar partes principais do edifício da civili-
nosso ciclo circadiano. O adiantamento abrupto de ~aç~o que vem ruindo, para que o mundo não desabe
uma hora no horário normal atrapalha o funcionamen- inteiramente sobre nossas cabeças, colocando ponto
to do referido ciclo. Distúrbios causados pela mudan- final na história.
ça produzem efeitos colaterais importantes, tanto que Sendo o homem o agente dessa restauração, e
os viajantes de longas distâncias sofrem o que os nenhum homem pode dar aquilo que não tem, não
americanos chamam de jet.leg com a mudança re- podemos nos esquecer de que, antes de tudo, faz-se
pentina de horário. Nesse processo, os indivíduos necessária ampla reforma do homem no sentido de
apresentam sonolência durante o dia, vigília à noite, restaurar seus perdidos valores espirituais e morais,
nervosismo, inquietação, irritabilidade e até mesmo imprescindíveis à civilização digna deste nome, pois
as defesas imunológicas são prejudicadas, o que nada de sério e duradouro pode ser construído sobre
pode facilitar o aparecimento de várias infecções. meias verdades ou falsas verdades.

Sr. Presidente, foi feita na França, tempos atrás, Por exemplo: não po?e.mos aceitar o absurd?
pesquisa com crianças de 9 a 14 anos de idade. Du- das reformas de cunho soclahst~,. as reform~s a.grán-
rante a mudança repentina de horário lá prevista _ as e urbana, qu~ tendem a preCipitar o País I.ntelro no
não existe mais _ foi dosado o teor de cortisona da caos. Cabe aqUi perguntar: o Estatuto da Cidade re-
saliva das crianças. A cortisona é o hormônio intima- cé~ promul~ado visa acabar co~ ~ po~eza ou ~~in-
mente ligado ao estresse. Verificou-se que, na mu- gUlr as prop~l~dades urban.a~ I~gltlmas. Neste ultimo
dança do horário de verão _ na França também era caso, redUZira todos à ~Isena, a exemplo do que
de cerca de uma hora - ocorria aumento da produção acontece na Cuba comunista.
do hormônio pela mudança brusca do funcionamento Por qu: os propugnadores dessa~ c.alamitosas
do ciclo circadiano, com malefícios evidentes. reformas nao estabelecem como pnondade, por

H
· t b' - .. N B '1 R -- exemplo, a realização de reforma tributária que dimi-
a am em razoes SOCiaiS. o raSI, na eglao .

S d t . d' 'd ·f·· nua a carga esmagadora de Impostos que sufoca a
u es e, o In IVI uo que mora na pen ena, precisa economia brasileira?

acordar às 6h da manhã para trabalhar. No horário de . _ ..•. . .
verão, passa a acordar às 5h, pondo em risco a pró- A ~~Itaça~ e a vlol~ncla decorrentes do soclahs-
pria segurança devido à obscuridade do ambiente. mo agrano estao em VI? de se alastrarem para o~

.. . . centros urbanos do Pais. Aconteceu para o BraSil
Estudo de cardiologista de Minas Gerais sobre mais um descalabro herdado dos antinaturais e mori-

fenôm~n.os cardiológic~s ligados à m~d~nç~ brusca bundos regimes comunistas: a reforma urbana socia-
de horano revela que ha aumento da vlolencla nesse lista e confiscatória.
períod?, ~or~u_e s~ altera? nosso ritmo de vida, além Por força de tal reforma, consubstanciada na Lei
de maior In~ldencla de aCidentes nas estradas na se- n° 10.257 aprovada pelo Congresso Nacional e sanci-
mana segUinte à mudança. onada em 10 de julho último pelo Presidente da Re-

Portanto, para a economia teórica de 1% ou de pública, as famílias não terão mais direito pleno sobre
2% de energia, violenta-se o ciclo circadiano milenar a própria casa, apartamento ou terreno urbano. A
do homem. Mais uma vez alerto as autoridades para nova legislação representa, na realidade, grave viola-
os malefícios da adoção do horário de verão para a ção do direito de propriedade e, portanto, séria amea-



Estatuto da Cidade: passo radical
rumo ao comunismo

Depois da Reforma Agrária, a Reforma
Urbana socialista e confiscatória. Mais um
sério golpe contra o direito de propriedade
no País.

É muito importante o leitor tomar co
nhecimento de mais este golpe devastador
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ça à estabilidade de cada família brasileira. Ela tende contra o direito de propriedade no Brasil: a
a levar, mais cedo ou mais tarde, os proprietários ur- Reforma Urbana.
banos, os inquilinos e até os trabalhadores manuais à O Brasil está sendo assolado, há dé-
ruína. cadas - especialmente nos últimos oito

Com o nome anódino de Estatuto da Cidade, a anos - por uma catastrófica Reforma Agrá-
reforma urbana chega ao ponto de obrigar o proprie- ria, que lançou as sementes de uma guerri-
tário a fazer o parcelamento, a edificação e até mes- lha rural, possibilitando e mesmo incentivan-
mo a utilização compulsória do solo urbano não edifi- do a disseminação do Movimento dos
cado. Estabelece ainda o direito de preempção, que Sem-Terra (MST) em todo o País.
significa dar às Prefeituras a absurda opção preferen- Agora, com a aplicação do Estatuto da
cial na compra de grande número de imóveis urbanos Cidade, será implantada a Reforma Urbana.
antes que a realização da venda seja efetuada entre Bastaram as notícias da recente aprovação
particulares. Imaginem só que bom comprador e, so- da Lei n° 10.257 para haver um recrudesci-
bretudo, pagador será o Poder Público municipal. mento das invasões promovidas pelo Movi-

A revista Catolicismo, sempre denunciando os mento dos Sem-Teto, de molde a ocasionar
ataques ao direito de propriedade, apresenta com ex- o caos urbano.
clusividade, na matéria de capa da mais recente edi- E com a aplicação efetiva das Refor-
ção, análise séria e profunda dos aspectos da lei que mas Agrária e Urbana, irá sendo extinto em
mais agridem o proprietário urbano e sua família. nossa Pátria o que resta da propriedade pri-

Na matéria podemos constatar o modo vada, a qual, juntamente com a família, é
sub-reptício e perverso como estão sendo promovi- um dos fundamentos da Civilização Cristã.
das tais reformas no Brasil e suas maléficas conse- Desabam sobre nossa população os ri-
qüências para as nossas famílias. E também tomar gores de uma lei draconiana de Reforma
conhecimento de fato surpreendente: a atitude omis- Urbana de caráter profundamente dirigista,
sa, quando não festiva, daqueles que deveriam re- socialista e confiscatório, denominada Esta-
presentar liderança na oposição à nova legislação, tuto da Cidade.
altamente lesiva ao direito de propriedade urbana. Ela irá provocar um verdadeiro terre-

Sr. Presidente, após analisar as conseqüências moto no solo urbano, onde o brasileiro pisa,
nefastas que o Estatuto da Cidade poderá acarretar e em um dos mais elementares direitos: o
para o Brasil, caso venha a ser aplicado, a revista Ca- de ser dono da própria casa ou terreno. O
tolicismo ressalta que não se pode pactuar com o cli- que trará conseqüências para toda a família.
ma generalizado de desinformação, omissão e anes- Estamos diante de uma verdadeira re-
tesia. Com efeito, o Estatuto da Cidade é de molde a volução, feita sem derramamento de sangue
promover conflitos sociais nas cidades e mesmo favo- (ao menos enquanto os sem-teto não imita-
recer o aparecimento de guerrilha urbana que, even- rem a violência dos sem-terra), que será rui-
tualmente, poderia vir a ser praticada pelos sem-teto. nosa tanto para os proprietários urbanos
Se aplicado tal programa, Sr. Presidente, estarão como para os inquilinos e trabalhadores ma-
abertas as avenidas para que os sem-teto repitam nuais. E, de modo geral, para toda a vida ur-
nas cidades as invasões mediante as quais os bana, com reflexos na vida econômica e so-
sem-terra já subverteram a ordem e eliminaram, em cial do País.
boa medida, o sossego da vida rural. Paga-se duas vezes o terreno e depois

Com essa apresentação de motivos, passo a ler fica-se sem ele.
a matéria para que conste dos Anais desta Casa: Pela Lei n° 10.257, sancionada em

10/07/01 pelo Presidente da República, o
proprietário de um terreno urbano poderá
ser obrigado a fazer "o parcelamento, a edi
ficação ou a utilização compulsórios do solo
urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado" (art. 5E do Estatuto da Cidade).

Ou seja, o pobre proprietário, que tem
um terreninho de reserva para quando a fi
lha casar, ou espera que ele valorize um
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pouco para vendê-lo e pagar uma dívida,
estará fora da lei.

Se ele não atender às exigências de
um Plano Diretor do Município, ficará sujeito
a um pesadíssimo imposto - IPTU progres
sivo no tempo -, que poderá obrigá-lo a pa
gar de novo o valor do terreno, em impos
tos, ao fim de cinco anos.

Se, no fim desses cinco anos, ele ain
da não conseguir recursos para construir, a
prefeitura poderá pura e simplesmente pro
ceder à desapropriação do terreno, pagan
do-lhe - não em dinheiro, mas em títulos da
dívida pública - ao longo de 10 anos.

Em outros termos, depois de cinco
anos, além de a prefeitura tê-lo obrigado a
pagar o valor do terreno, em impostos, obri
ga-o também a entregar-lhe o terreno, medi
ante uns títulos desvalorizados... O direito
de propriedade vai pelos ares.

Outro dispositivo dessa Lei de Refor
ma Urbana - o chamado direito de preemp
ção - não permitirá, em áreas delimitadas
por lei municipal, que o proprietário venda li
vremente o seu terreno a um terceiro de sua
escolha. Antes deverá oferecê-lo à prefeitu
ra, que terá preferência nessa compra. O
que poderá facilmente transformar-se em
fonte de negociatas, ou então fazer com que
o futuro comprador desista da compra.

O que achar dessa Reforma Urbana,
que irá modificar profundamente a fisiono
mia não apenas das cidades, mas de todo o
Brasil, avizinhando-o dos regimes dos paí
ses comunistas como Cuba, China, Coréia
do Norte e Vietnã?

Fiel à missão que lhe foi legada pelo
Prof. Plinio Corrêa de Oliveira, de alertar a
opinião pública para todas as tentativas de
amesquinhar, minar ou derrubar os valores
básicos da Civilização Cristã, Catolicismo
apresenta nesta edição uma rápida análise
dos pontos dessa Lei que mais atingem o
direito do proprietário urbano e sua família.

É importante apontar o espírito que
move tal legislação, a doutrina que a inspira,
a mentalidade subjacente que lhe dá vida e
as graves conseqüências que ela trará, não
só para o proprietário urbano, mas também
para toda a população das cidades, caso
venha a ser aplicada integralmente.

Numa atmosfera caracterizada por
inexplicável otimismo, o Estatuto da Cidade
está sendo festejado com loas e aleluias
pela maioria dos órgãos de imprensa do
País e apresentado como a solução para os
problemas urbanísticos, habitacionais e am
bientais das cidades brasileiras. Inclusive
jornalistas considerados de centro ou até
com tinturas de direita não têm fugido a esta
regra.

Estatuto da Cidade: seu perfil socialis
ta e confiscatório

"Tomara que o Estatuto possa ter efei
tos similares aos efeitos que têm ocorrido
no campo, onde a reforma agrária, hoje, já
não é apenas um desejo". Assim festejou a
assinatura da Lei nE 10.257 do Estatuto da
Cidade o Sr. Presidente da República (cfr.
Gilse Guedes, O Estado de S.Paulo,
11/07/2001 ).

O Presidente apontou uma analogia
realmente existente entre o Estatuto da Ter
ra e o da Cidade. De fato, se aplicado em
toda a sua radicalidade, o Estatuto da Cida
de trará ao geral dos brasileiros que moram
em cidades as mesmas toxinas de insegu
rança, agitação e instabilidade geradas na
zona rural pelo seu primo-irmão, o Estatuto
da Terra.

Ambos foram concebidos dentro de
uma mentalidade hostil à propriedade priva
da e à livre iniciativa. Nos dois crepitam ve
lhas e profundas tendências do antigo co
munismo fracassado*.

Tal como o Estatuto da Terra, também
o Estatuto da Cidade investe, em última aná
lise, contra dois princípios da ordem natural,
consagrados pela doutrina social da Igreja e
arraigados na sociedade brasileira: o da pro
priedade privada e o da livre iniciativa.

Em nome de conceitos vagos - que
mais parecem slogans - como qualidade
de vida, justiça social e desenvolvimento
das atividades econômicas (cfr. art. 39), o
Estatuto atrofiará de tal forma o direito de
propriedade urbana, que esta se verá quase
confundida com a sua função social. Como
se o direito de propriedade não visasse, em
primeiro plano, o bem do indivíduo e de sua
família!

E quem definirá o que significam esses
conceitos vagos? O diktat de um Plano Di-
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reto r, obrigatório para todos os municípios
com mais de 20 mil habitantes. Ou seja, é a
burocracia municipal que vai controlar a pro
priedade das famílias.

Esse Plano Diretor Municipal será o
principal instrumento a ser usado na investi
da contra a propriedade urbana no Brasil.

O proprietário, um malfeitor?
O pressuposto que parece animar a

mentalidade dos que elaboraram essa Lei é
de que o proprietário urbano é incapaz, mau
administrador, conspirador contra o bem co
mum. Em suma, um malfeitor.

Por causa disso, precisa ele ser vigia
do pelo Estado, tutelado pelo Poder Público,
corrigido, perseguido e punido rigorosamen
te por este, sempre que andar mal. Punição
esta que se encaminha quase sempre para
a pena máxima: a perda da propriedade,
sem a justa e prévia indenização.

E isto numa época em que se evita a
punição dos maus alunos nas escolas e se
defendem os direitos humanos dos bandi
dos nas penitenciárias. Mas contra o propri
etário é preciso aplicar medidas rigorosas!

Explica-se, pois, que o art. 2°, inciso
VI, do Estatuto da Cidade insista no "contro
le do uso do solo" para evitar "a utilização
inadequada dos imóveis urbanos" (alínea
"a"). Só o Estado-patrão tem visão suficiente
para impedir o "parcelamento do solo, a edi
ficação ou o uso excessivos ou inadequa
dos" em relação à infra-estrutura urbana
(alínea "c"). E apenas ele é todo-poderoso
para evitar a "retenção especulativa de imó
vel urbano, que resulte na sua subutilização
ou não utilização" (alínea "e").

É ameaçador esse conceito de subutili
zação urbana, em tudo semelhante ao de
propriedade improdutiva no campo, que, defi
nido arbitrariamente pelo INCRA, tem sido
pretexto para verdadeira perseguição aos
proprietários rurais e desapropriações absur
das, inclusive lançando muitos na miséria.

O Estatuto da Cidade: traços essenciais.
Uma análise breve do Estatuto da Ci

dade nos ajudará a apalpar seu caráter so
cialista e confiscatório.

Contra o direito de não construir.
O Poder Público poderá determinar,

mediante notificação, o parcelamento, a edi
ficação ou utilização compulsória (!) da pro-

priedade não construída ou não utilizada, ou
mesmo da subutilizada (art. 5°, caput).

Não atendida essa determinação nos
prazos estabelecidos, aplica-se como pena
o IPTU progressivo no tempo.

No prazo máximo de cinco anos se não
forem cumpridas as determinações do Poder
Público, este poderá desapropriar o imóvel,
pagável em títulos da dívida pública (art. 8°)
resgatáveis em 10 anos (art. 8°, § 1°).

Contra o direito a uma indenização jus-
ta.

Ademais, o chamado "valor real da in
denização" nada terá de real. Ele refletirá
apenas "o valor da base de cálculo do IPTU"
(art. 8°, § 2°, inciso I). Pior ainda: serão des
contados, para efeito dessa avaliação, o
"montante incorporado em função de obras
realizadas pelo Poder Público" na área onde
o imóvel se localiza, após a notificação fei
ta ... cinco anos antes!

Ou seja, para pagar o IPTU, vale con
tra o proprietário o cálculo da valorização
decorrente de obras públicas. Mas quando
se trata de indenizá-lo, não se leva em con
ta a valorização para a qual ele contribuiu
com o seu imposto! É a "parte do leão" des
sa fábula, melhor dizendo, desse pesadelo
chamado Reforma Urbana socialista e con
fiscatória.

Dividir a casa com estranhos.
O Plano Diretor é que vai definir o que

é um imóvel subutilizado (art. 5, § 1°). Por
tanto, se sua casa não seguir os critérios
cerebrinos que vierem a ser impostos, pode
ser que o Plano Diretor proponha a introdu
ção, dentro de sua casa, de moradores de
rua ou outros, para ocupar os quartos "su
butilizados". E sua família terá de conviver
com estranhos, para a plena utilização do
imóvel. É o comunismo prático que vai se
introduzindo.

Contra o direito de vender ao compra
dor de sua preferência: "Direito de preemp
ção".

Na venda de um terreno em áreas deli
mitadas por lei municipal, a prefeitura terá
preferência (!) sobre qualquer comprador,
para a sua aquisição. É o chamado "direito
de preempção" (arts. 25 e 26).

Para tal efeito, o vendedor é obrigado
a notificar a prefeitura de sua intenção de
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alienar o imóvel (art. 27, caput), anexando a e) reduzir de maneira drástica as Iiber-
"proposta de compra assinada por terceiro dades de comprar, vender e construir, te-
interessado na aquisição" (art. 27, § 1°). A mas estes já abordados acima.
prefeitura terá prazo de trinta dias para ma- Contra inquilinos e demais possuido-
nifestar sua deliberação de comprar o terre- res de imóveis.
no (art. 27, caput). Prejudicados não serão apenas os

Somente se a prefeitura não manifes- grandes e médios proprietários urbanos,
tar dentro desse prazo o interesse pela mas os pequenos proprietários e até os atu-
compra é que o proprietário ficará livre para ais inquilinos que comprem lotes à espera
fazer a venda ao candidato apresentado. de dias melhores para realizar seu sonho de

Mas, se o proprietário quiser desistir casa própria.
do negócio, já não poderá fazê-lo! Só pode- Estes não terão vez! Podem ser inti-
rá vender o imóvel "nas condições da pro- mados a construir no prazo de dois anos, te-
posta apresentada" anteriormente à prefei- nham ou não recursos para isto, ou serão
tura! (art. 27, § 3°). E ficará obrigado a apre- obrigados a pagar um IPTU extorsivo, even-
sentar ao município, no prazo de trinta dias, tualmente seguido de confisco do imóvel
cópia do instrumento público de alienação fruto de suas economias. Se a lei permite
do referido imóvel. que um banco acumule bilhões em dinheiro

E se a venda for feita em condições di- para fazer negócios, por que não pode um
ferentes da proposta apresentada à prefeitu- pobre homem guardar um pequeno terreno,
ra? Esta será "nula de pleno direito" (art. 27, que comprou com o fr~to ?e seu trabalho
§ 50), podendo então o município "adquirir" honesto, co~ a ~~sma finalidade? _
(entenda-se desapropriar) o imóvel pelo va- AdemaiS, ~Iflculta~d,o a con~truçao: a
lor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor v~nda e a locaç,ao. em Inum~r~s clrcun~~a~-
indicado na proposta apresentada, se este Clas, o Poder ~ubllco prü?u~lra deseq~llIbn-
for inferior àquele (art. 27, § 60). os que a?ab~~ao por prejudicar tambem os

. " . mesmos InqUilinos.
As negociatas a que tal diSPOSitiVO po- A d'd d . d E t t td 'd . - r s me I as raconlanas o s a u o

era ar ongem sao sem Im. da Cidade hão de aviltar os preços no setor
Contra a valorização dos imóveis. imobiliário. Com isto, haverá forçosamente
A natural valorização dos imóveis tam- fuga dos capitais desse mercado, o decrés-

bém será dificultada de numerosos modos. cimo do número e da qualidade das constru-
Estabelecendo um dirigismo estatal ç?es e a. conseqüente demanda de residên-

exacerbado, o projeto permite ao Poder clas, maior que a oferta. Resultado: alta dos
Público interferir no sentido de: aluguéis e crise habitacional generalizada.

a) controlar a natural "expansão urba- Então,. o Estado-patrão r~sponsável
na" (art. 20 inciso VIII)' por essa cnse, e como sempre Incapaz de

, . .,,' " . " lhe dar solução eficaz, cairá em cima do que
. . b) constitUir "reserva fundlana .(a~. 26, ainda resta de propriedade particular urba-
InCISO 111), para o ordenamento e dlreClona- na estatizando o sistema de habitação do
mento da expansão urbana" (art. 26, inciso Pa'ís.

IV); Veremos então os bairros de classes
c) alterar praticamente todas as for- A, B e C virarem cortiços, os cortiços vira-

mas normais de atuação do mercado imobi- rem favelas, e os favelados disputarem aos
liário, ao distorcer gravemente os mecanis- mendigos um pequeno espaço debaixo dos
mos de formação dos preços dos imóveis, viadutos e das pontes...
segundo a lei da oferta e da procura; Isto sem falar dos efeitos do usucapião

d) criar os conceitos de "subutilização" especial de imóvel urbano, previsto na Se-
ou "não utilização" como forma de pressão ção V, arts. 9° e ss. O art. 9° diz: "Aquele
contra a "especulação", sem considerar que que possuir como sua área uma edificação
pode ser legítimo guardar um terreno para urbana de até duzentos e cinqüenta metros
vendê-lo depois ou deixá-lo para os filhos; quadrados, por cinco anos, ininterruptamen-
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te e sem oposição, utilizando-a para sua
moradia ou de sua família, adquirir-Ihe-á o
domínio, desde que não seja proprietário de
outro imóvel urbano ou rural".

Ora, isto evidentemente estimulará 
a não se sabe que ponto de explosão! - a
invasão de terrenos urbanos particulares (já
que esse usucapião não se aplicará aos ter
renos públicos). E não é de se afastar a hi
pótese de que o prazo de cinco anos seja
encolhido por outras leis que venham a mo
dificar esse usucapião, por pressões de mo
vimentos sem-teto e congêneres.

Sovietes Urbanos: objetivo velado do
Estatuto da Cidade?

Além de jogar assim por terra o patri
mônio e a estabilidade da vida familiar e
econômica do infeliz proprietário urbano
brasileiro, o Estatuto da Cidade atira-o às
garras de uma infrene demagogia, que vai
redundar numa tirania.

Em outros termos, o Estatuto da Cida
de estabelecerá a chamada "gestão demo
crática da cidade", obrigando por lei a parti
cipação de "associações representativas
dos vários segmentos da comunidade" (art.
2°, inciso 11).

Essas "associações representativas",
tudo indica que serão de uma representativi
dade muito duvidosa, não conseguirão reu
nir senão uma ínfima parcela da "comunida
de" que dirão representar. Serão recrutadas
certamente em militâncias ideológicas e/ou
políticas, em centros comunitários de paró
quias ou em CEBs bafejadas pela Teologia
da Libertação. Ou ainda em ONGs financia
das por brumosos recursos financeiros vin
dos de dentro ou de fora do País.

É o caso de se perguntar: a nova lei
não propiciará, na realidade, com a adoção
dessa "gestão democrática" e dessa partici
pação de "associações representativas", o
estabelecimento de uma espécie de sovie
tes urbanos como os da antiga União Sovié
tica, ou de associações de quarteirão como
as existentes em Cuba?

Conclusão.
Esta é a fisionomia com que se apre

senta a Reforma Urbana dirigista, socialista
e confiscatória que bate à porta dos brasilei
ros.

Com o campo conturbado pela Refor
ma Agrária, com as cidades postas de cabe
ça para baixo pela Reforma Urbana, só fal
tará a Reforma Empresarial que coloque
nas mãos do Estado - ou dos grupos por
ele controlados - o domínio de toda a eco
nomia do País.

Desta forma o Brasil terá feito a tríplice
reforma - Reforma Agrária, Reforma Urba
na, Reforma Empresarial - que o deixará a
dois milímetros de um regime comunista, se
tanto.

Comissão de Estudos Urbanos da
TFP.

Direção: Plinio Vidigal Xavier da Silveíra.
Redação: Abel de Oliveira Campos.
Pesquisas: Nilo Fujimoto.
* Um estudo primoroso sobre os as

pectos social-comunistas do Estatuto da
Terra, o leitor poderá encontrá-lo no livro "A
Reforma Agrária Socialista e Confiscatória
- A propriedade privada e a livre iniciativa
no tufão agroreformista", de Plinio Corrêa de
Oliveira e Carlos Patrício dei Campo, Ed.
Vera Cruz, S. Paulo, 1985.

Satanização da palavra especulação.
O que é, em sua essência, uma espe

culação?
Um homem trabalhou, economizou

certa quantia em dinheiro; ou herdou uma
pequena fortuna da família; ou possui uma
micro, média ou macroempresa que dispõe
de algum dinheiro, o qual ele precisa aplicar
para não ser devorado pela inflação que a
todo momento ameaça voltar.

Por qualquer razão de bom ou mau
cálculo, ele prefere utilizar esse seu capital
numa compra de terreno em local distante,
que naquele momento não interessa a nin
guém. E assim espera durante anos que o
progresso chegue até aquela região.

Sobre esse terreno ele está pagando
impostos. Além disso, corre riscos, pois sua
propriedade pode ser invadida. Ainda há a
perspectiva de aquela região ficar indefini
damente desvalorizada. Se ele passa por
um infortúnio e precisa do dinheiro ali empa
tado, poderá ser obrigado a vender aquele
lote a preço vil.

Se ocorrer o contrário, e o sopro do
progresso favorecer o local, ele agirá bem
se procurar uma imobiliária que faça a terra-



Em 1987, alerta da TFP contra o em
brião do Estatuto da Cidade.

Assim, por ocasião da caótica Consti
tuinte de 1987/1988, Plinio Corrêa de Olivei
ra denunciou, em seu livro "Projeto de
Constituição angustia o País" (Artpress, São
Paulo, 1987), as proposituras esquerdistas
de Reforma Urbana inseridas no projeto Ca
bral, as quais depois vieram a se transfor
mar nos arts. 182 e 183 da Constituição atu
ai, e que são a base do Estatuto da Cidade.
A TFP divulgou 70 mil exemplares desse li
vro, em campanha desencadeada nas prin
cipais cidades do País.

Em 1992, a TFP denuncia o projeto de
lei do Estatuto da Cidade e pede plebiscito.

Quando, em julho de 1992, o Projeto
de Lei do Estatuto da Cidade foi colocado re
pentinamente na pauta da convocação extra
ordinária, juntamente com um não menos ra
dicai projeto de Reforma Agrária, a TFP lan
çou-se às ruas colhendo assinaturas para
um documento pedindo aos parlamentares
que não aprovassem esse projeto sem ouvir
antes, em plebiscito, a opinião pública brasi
leira, nos termos do art. 11, parágrafo único,
e art. 14, incisos I e 11, da Constituição.

Realizada essa campanha, o projeto
de Estatuto da Cidade sumiu da pauta, e
durante nove anos não se ouviu mais falar
dele.

Estatuto da Cidade: reaparecimento
repentino, aprovação sub-reptícia.

De repente, esquivando-se pouco de
mocraticamente do plebiscito pedido por
mais de um milhão de brasileiros, esse Pro
jeto de Lei foi aprovado no Senado por mero
voto de lideranças, e em seguida passado
ao Presidente da República, que o sancio
nou no dia 10 de julho último.

Mas essa história não pára aqui. Tudo
dependerá do grau de aceitação ou rejeição
que tal Lei vai encontrar. Com a palavra os
brasileiros de escol.

Doutrina social católica versus Estatu
to da Cidade.

O soberano deve obedecer à Lei de
Deus e respeitar escrupulosamente a famí
lia, a propriedade, todos os direitos que o
homem desfruta pelo fato de ser homem e
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plenagem do terreno e se incumba de 10- zendo na medida do possível e do necessá-
teá-Io. Ou então procurará uma construtora rio.
e proporá a venda a esta do terreno a preço
compensador.

Ele fez uma coisa desonesta? Absolu
tamente não. Foi até um benemérito, pois
pagou impostos à prefeitura durante anos,
muitas vezes sem usufruir benefício algum.
E ainda impulsionou a melhoria da região,
trazendo para ela a atuação da iniciativa pri
vada.

Mas a mentalidade socialista não vê
essa realidade que fura os olhos. E demoni
za como especulação, sem mais análises,
todo esse gênero de aplicação de recursos.

Previsão feita há trinta anos.

Desde que fundou a TFP, em 1960, o
Prof. Plinio Corrêa de Oliveira previra que,
cedo ou tarde, o agroreformismo suscitaria
movimentos análogos em matéria imobiliária
e urbana, como no âmbito das empresas in
dustriais e comerciais.

No livro "Reforma Agrária - Questão
de Consciência", assim escreve o grande
pensador e líder católico:

"Se hoje se admite que ao Poder PÚ
blico compete decretar arbitrariamente a
abolição da propriedade rural média e gran
de, é lógico que amanhã ele se sinta no di
reito de abolir todas as outras formas de
propriedade, no campo como nas cidades,
quer seja imobiliária, industrial ou comercial.
Uma coisa convida, aliás, à outra, pois o re
gime exclusivo de pequenas propriedades
sujeita virtualmente todas ao Estado. Muni
do ele desse poderio político e econômico
imenso, ficarão automaticamente à sua mer
cê os patrimônios urbanos, industriais, co
merciais e imobiliários".

E concluía assim o seu comentário:

"Talvez haja comerciantes e industriais
desavisados que pleiteiem a 'Reforma Agrá
ria'. sem perceber que abrem mão do princí
pio da propriedade privada, base de toda a
prosperidade. Se não o amor à justiça, pelo
menos o instinto de defesa de seus próprios
interesses deveria levá-los a maior circuns
pecção".

Da previsão à ação.
Porém, não bastava prever e denunci

ar. Cumpria também reagir. A TFP o foi fa-
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que o Estado não lhe pode tirar. As leis que
extravasem d~sse limite são iníquas.

O Estatuto da Cidade - embora pos
sa ser apresentado como mera regulamen
tação dos artigos 182 e 183 da Constituição
Federal - tem a sustentá-lo toda uma dou
trina subjacente, abeberada em fontes pro
fundamente impregnadas da mentalidade
socialista, dirigista e confiscatória, inculcada
em meios brasileiros e mundiais não tão dis
tantes do comunismo de sempre.

Oferecemos a seguir algumas proposi
ções que refutam tal doutrina e mentalidade.
Foram elas tiradas, com as adaptações ca
bíveis, do livro "Reforma Agrária - Questão
de Consciência", best-seller em que Plinio
Corrêa de Oliveira, em co-autoria com dois
Bispos e um economista, rebateu, com base
na doutrina social da Igreja, os principais so
fismas da mentalidade socialista.

Direito de propriedade: nasce da or
dem natural das coisas e não do Estado.

O direito do proprietário legítimo tem
como fundamento último a ordem natural
das coisas, a qual é anterior e superior ao
Estado. Este não pode, pois, suprimi-lo, a
não ser quando o bem comum o exija. E,
ainda assim, mediante indenização justa e
imediata.

Obrigar por pressão tributária draconi
ana a utilização dos terrenos urbanos
não-utilizados ou subutilizados, ou fazer a
desapropriação compulsória dos terrenos
urbanos vazios, sem justa causa nem justa
indenização, constitui a afirmação de que a
propriedade privada está inteiramente à
mercê do Estado que, amanhã, pelo mesmo
princípio, poderá decretar pura e simples
mente a sua abolição.

Direitos adquiridos.
Todo país civilizado repousa sobre

uma ordem jurídica. E toda ordem jurídica
repousa por sua vez sobre certos princípios
básicos. Um destes é o da intangibilidade
dos direitos adquiridos.

Se os proprietários urbanos têm direi
tos adquiridos, a lei não os pode suprimir
sumariamente.

Remediar, melhor que destruir.
O bem comum, na atual situação das

cidades brasileiras, absolutamente não ex i-

,." ... "

ge a abolição da propriedade privada urba
na, nem seu retalhamento compulsório.

Se, examinado este ou aquele caso
concreto, ficasse comprovado que determi
nadas propriedades urbanas estão prejudi
cando o bem comum, a função do Estado
consistiria em estimular os proprietários
desses imóveis - e não sobrecarregá-los
com pesados impostos - a que espontane
amente fizessem o loteamento ou aproveita
mento da área, em lugar de o impor a todos.
Deveria inclusive proporcionar-lhes incenti
vos para alcançar tal fim.

Função subsidiária do Estado.

A doutrina social católica ensina que a
ação do Estado deve respeitar o princípio
de subsidiariedade, isto é, deixar aos indiví
duos o que eles podem fazer por própria ini
ciativa, e sucessivamente aos grupos inter
mediários o que eles podem prover por si
mesmos em sua esfera própria.

Pelo contrário, há, no caso concreto da
Lei do Estatuto da Cidade, manifesto abuso
do Estado em atacar desde logo o direito de
propriedade sem esgotar todos os seus re
cursos para chegar a uma solução menos
violenta.

Valorização por progresso coletivo.

Cumpre salientar que a concepção se
gundo a qual os particulares têm que devol
ver ao Estado os benefícios que eventual
mente receberam (calçamento das ruas, ca
nalização etc.) estabelece uma dissociação
monstruosa entre o Estado e os particula
res. Os interesses destes nada teriam de
comum com os daquele. Ser-lhes-iam até
contrários. O Estado seria indiferente ao in
teresse dos indivíduos. Só trabalharia para
si. E cobraria avidamente, até o último cen
tavo, o bem que aos indivíduos acidental
mente fizesse.

Ora, a verdade é o contrário. O Estado
tem por fim o bem comum. E o bem comum
está numa indissociável conexão com o
bem de todos os particulares.

Há interesses particulares legítimos
que representam um papel funcional de pri
meira grandeza para o bem comum. É este
o caso dos proprietários, já que a proprieda
de é uma das bases da família, da socieda
de, do Estado e da civilização.
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Base da gestão democrática da cida
de: a absurda "soberania popular".

Sem dúvida, é legítimo e necessário
às autoridades procurar ouvir a opinião do
povo que elas governam. Assim poderão
apalpar as suas necessidades e dificulda
des, o que certamente contribuirá para atos
de governo mais sábios.

Muito diferente é a gestão democrática
tal como o Estatuto da Cidade a entende.
Participa da idéia de que o povo é inteira
mente soberano na força do termo, isto é,
senhor absoluto, precisamente como um
sultão, um cacique ou outros chefes congê
neres o eram em relação a seus desditosos
súditos, em regimes políticos pagãos.

Assim, um ato da "vontade popular"
poderá privar amanhã inúmeras pessoas de
propriedades honestamente adquiridas,
exatamente como um ato de vontade de um
sultão podia, de um momento para outro, in
corporar ao erário público os bens de qual
quer infeliz particular.

Ademais, camarilhas que saibam ha
bilmente infiltrar-se em "comissões de bair
ros" e outras associações do gênero pode
rão exercer sua tirania em nome da "gestão
democrática".

Origem do poder: noção católica.
Já para a doutrina católica, o poder do

soberano - seja este encarnado por uma
pessoa ou por um grupo, receba ele sua in
vestidura por via hereditária ou por via eleti
va - é sempre circunscrito.

O soberano deve obedecer à Lei de
Deus e respeitar escrupulosamente a famí
lia, a propriedade, todos os direitos que o
homem desfruta pelo fato de ser homem e
que o Estado não lhe pode tirar. As leis que
extravasem desse limite são corrupções de
lei.

E é em virtude do sábio princípio da li
mitação natural dos poderes do Estado que
a Reforma Urbana dirigista, socialista e con
fiscatória, contida no Estatuto da Cidade,
deve ser tida por contrária à Lei de Deus.

A esse propósito, parece-nos oportuno
apresentar a seguir dois elucidativos textos
do Magistério pontifício:

Pio IX: "Alguns, pondo de lado os san
tíssimos e certíssimos princípios da razão,
ousam dizer que 'a vontade do povo, mani-

festada na chamada opinião pública ou por
outro modo, é a suprema lei, livre de todo
direito divino ou humano'" (Pio IX, Encíclica
"Quanta Cura", de 8 de dezembro de 1864
- Vozes, Petrópolis, pág. 6).

Leão XIII: "A origem do poder público
deve atribuir-se a Deus e não à multidão"
(Leão XIII, Encíclica "Immortale Dei", de 1o

de novembro de 1885 - Vozes, Petrópolis,
pág.22).

Documentos Pontifícios.
Direito de propriedade depende da

própria natureza das coisas.
Direito de propriedade: distinto de seu

uso.
Pio XI: "Note-se em primeiro lugar o

fundamento assente por Leão XIII, de que o
direito de propriedade é distinto do seu uso
(Encíclica "Rerum Novarum"). Com efeito, a
chamada justiça comutativa obriga a con
servar inviolável a divisão dos bens e a não
invadir o direito alheio, excedendo os limites
do próprio domínio; mas que os proprietári
os não usem do que é seu, senão honesta
mente, é da alçada não da justiça, mas de
outras virtudes, cujo cumprimento 'não pode
urgir-se por vias jurídicas' " (Enc. "Rerum
Novarum") (Pio XI, Encíclica "Ouadragesimo
Anno", de 15/05/1931 - Vozes, Petrópolis,
pág.18).

Intervenção estatal: jamais regra nor-
mal.

Pio XII: "Não há dúvida que a Igreja
também - dentro de certos limites justos 
admite a estatização e julga 'que se pode le
gitimamente reservar aos poderes públicos
certas categorias de bens, os que apresen
tam um tal poderio que não seria possível,
sem pôr em perigo o bem comum, abando
ná-los às mãos dos particulares" (Encíclica
"Ouadragesimo Anno" - A.A.S., v. XXIII,
1931, pág. 214). Mas fazer desta estatiza
ção como que a regra normal da organiza
ção pública da economia seria subverter a
ordem das coisas. A missão do direito públi
co é com efeito servir o direito privado, e
não absorvê-lo. A economia - aliás, como
qualquer outro ramo da atividade humana 
não é por natureza uma instituição de Esta
do; ela é, ao invés, o produto vivo da livre
iniciativa dos indivíduos e de seus grupos li
vremente constituídos" (Pio XII, Discurso de



"Segundo um artigo de 1994, paraísos
fiscais representando apenas 1,2% da po
pulação e 3% do PIB mundial abrigavam en
tão 26% dos ativos e 31 % dos lucros das
transnacionais americanas."

Sr. Presidente, a matéria mostra a desordem
promovida pelos Governos norte-americanos, princi
palmente o de Ronald Reagan, no sentido de facilitar
a movimentação financeira nos paraísos fiscais que,
segundo o Fundo Monetário Internacional, detêm
22% de todos os investimentos globais em carteira.
Contando os centros off-shore das potências econô
micas, a conta chega a 50%.

Sr. Presidente, os paraísos fiscais não só aco
bertam fortunas, a exemplo do que vemos no Brasil,
mediante corrupção e atividades criminosas. A tecno
logia das transações bancárias serviu como luva para
os interesses do crime organizado mundial, principal
mente no caso do narcotráfico e do terrorismo.

É necessário enfrentar a questão. A facilidade
com que o dinheiro circula nas instituições internacio
nais financeiras e nos paraísos fiscais coloca em risco
a soberania, a segurança das instituições e a própria
estabilidade das economias nacionais. Os países de
vem incluir o tema em sua agenda de debates e esta
belecer medidas legais para enfrentar as atividades
criminosas e ilícitas.

A revista ISTOÉ também apresenta longa maté
ria intitulada "A Fuga do Doleiro" sobre a articulação,
no Ministério dos Transportes, segundo o doleiro
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07/05/1949 à IX Conferência da União Inter- A guerra iniciada pelos Estados Unidos contra o
nacional das Associações Patronais Católi- Afeganistão no domingo passado segue a filosofia do
cas - "Discorsi e Radiomessaggi", vol. XI, olho por olho, dente por dente, ou seja, da barbárie, da
pág. 63). violência e da truculência, ineficaz no combate ao ter-

A verdadeira liberdade encontra no di- rorismo. O acionamento da máquina de guerra dos
reito de propriedade garantia e incentivo. Estados Unidos, os bombardeios contra o Afeganistão,

João XXIII: "O direito de propriedade paí~_pobr.~ ~ fami~to, geram clima de instabilidade na
privada, mesmo em relação a bens empre- re~lao aSlatlca, ale.m de pavor em todo o m.u~do. Ess~
gados na produção, vale para todos os tem- atitude no.rte-~~encana m~rece nosso repudio. Con~l-
poso Pois depende da própria natureza das deramo.s InefiCiente es_se tipo ~e comb~te ao ter.rons-
coisas, que nos diz ser o indivíduo anterior à mo. MaiS adequad~s sao ~~ açoes.seletl~~s e artlcula-
sociedade civil e, por este motivo, ter a soci- das.do ponto .d~ vista pO.lltIC~ e.dlplo~a~lco. No caso
edade civil por finalidade o homem. De res- particular,. é direito d~ paiS ~tln~ido sol~cítar a ent~~ga
to, a nenhum indivíduo se reconheceria o di- dos t~rronsta~, prende-los e !ulga-I~s. Sao necessanas
reito de agir livremente em matéria econô- tambem medidas no plano financeiro.
mica se não lhe fosse igualmente concedida Sr. Presidente, solicito que as matérias intituladas
a faculdade de escolher e de empregar os "Caminhos do Paraíso" e "Lavagem Automática" publi-

\ meios necessários ao exercício deste direi- cadas pela revista Carta Capital, para as quais chamo
to. Além disto, a experiência e a História a atenção dos colegas Parlamentares, sejam transcri-
atestam que, onde os regimes políticos não tas nos Anais da Câmara dos Deputados. Elas têm
reconhecem aos particulares a posse mes- como base depoimentos sobre o volume de dinheiro
mo de bens de produção, aí é violado ou que circula nos paraísos fiscais. Leio um trecho:
completamente destruído o uso da liberdade
humana em questões fundamentais. De
onde se patenteia, certamente, que a liber
dade encontra no direito de propriedade
proteção e incentivo (Encíclica "Mater et
Magistra", de 15 de maio de 1961, Catoli
cismo n° 129, setembro de 1961, pág. 4).

É dever principalíssimo do Estado as
segurar a propriedade particular.

João Paulo li: "Nem a Justiça nem o
bem comum consentem em danificar al
guém nem invadir sua propriedade sob ne
nhum pretexto", disse o Papa, quando de
sua visita ao Brasil em 1991. "Ao Estado" 
prosseguiu o Pontífice - "cabe o dever prin
cipalíssimo de assegurar a propriedade par
ticular por meio de leis sábias" (Folha de S.
Paulo, 15/10/91).

o SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, da tribuna da Câmara dos Deputados conti
nuo insistindo na análise da crise internacional. Da
qui mesmo já manifestamos nossa crítica ao terro
rismo e nossa solidariedade ao povo americano.
Destacamos a necessidade de ser o combate ao
terrorismo pautado por regras do Direito Internacio
nal e pelo fortalecimento de organismos multilatera
is, entre eles a ONU, e falamos da importância da
sua reformulação.



CAMINHOS DO PARAíso

A nova ordem mundial pôs moeda podre no
lugar do ouro para sustentar o dólar - por isso precisa
de tantas lavanderias.

Por Antonio Luiz M. C. Costa.
Ao menos nos EUA, o fundamentalismo neolibe

ral ficou um pouco fora de moda. Multiplicam-se análi
ses prevendo ou sugerindo maior intervenção do Esta
do na economia e na vida dos cidadãos, ora enfatizan
do a necessidade de combater a recessão ao estilo
keynesiano, ora a de investir em segurança nacional.

O governo Bush já propôs, além dos US$40 bi
lhões para mobilização militar e reconstrução do
World Trade Center, um pacote de US$15 bilhões
para salvar o setor aéreo e pelo menos US$60 bilhões
em estfmulos ao investimento, naturalmente à custa
do sacrossanto superávit fiscal. O Banco Central de
Alan Greenspan caminhou na mesma direção redu
zindo a taxa de juros básica para 2,5% a.a. Absoluta
mente zero em termos reais, é também a mais baixa,
em termos nominais, desde os velhos e bons tempos
keynesianos de John Kennedy e da Guerra do Vietnã,
quando a inflação era duas vezes menor.

Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 48949

Charbel Nicolas, da lavagem de dinheiro e de depósi- Até Francis Fukuyama reconhece que, apesar
to em paraísos fiscais. de morta, a história ainda se mexe. Escreveu num ar-

Aliás, Sr. Presidente, encaminho requerimento tigo no Le Monde (18/9) que "no mundo da alta tecno-
para que o Ministério Público e a Ministra-Chefe da logia e das finanças, um espírito do tipo tecnolibertá-
Corregedoria-Geral da União, Ora. Anadyr de Mendon- rio se instalou nos anos 90. Nesse contexto, o gover-
ça, solicitem ao Ministério dos Transportes esses do- no não tem utilidade e atrapalha os verdadeiros "cria-
cumentos e investiguem as informações divulgadas dores de valor". Julgou-se obsoleto o estado-nação -
pela revista ISTOÉ, edição desta semana, assinada a tecnologia e os capitais, por natureza sem frontei-
pelos jornalistas Leonel Rocha e Sônia Filgueiras. ras, escapavam às tentativas feitas pelas jurisdições

Repito: os paraísos fiscais combinam facilida- nacionais para os reter... Fiquei chocado quando um
des para captar depósitos ilegais, para lavagem de di- amigo especializado em administração de carteiras
nheiro, para circulação de recursos i1fcitos, ou seja, é me disse, há algum tempo, que considerava seria-
meio adequado para a ação criminosa. mente renunciar à cidadania dos EUA e se instalar

Sr. Presidente, temos de rediscutir a adoção de nas Bahamas para escapar ao fisco norte-am~r~cano.
medidas de combate ao terrorismo e a criação de tri- Os atentados de 11 de setembro deram uma hç.ao s!"-
bunal internacional para julgar os atos assim qualifi- lutar a Wall Street. A. leveza ~a .nova economIa nao
cados. Temos de democratizar os organismos multila- ~os prote.gerá da rea!ldade, a unlca e~perança ne~s~
terais, a exemplo da ONU. Temos de sair das institui- tl~O de .cnse é o herOIsmo dos bom~elros~ d_os P~~CI-
ções da guerra fria para a nova realidade, principal- ais ... Microsoft e Goldman Sachs nao envlarao aVloes
mente a que se iniciou no dia 11 de setembro. O Brasil de trans~orte de ~ropas, nem os F-16 para rastrear
deve adotar postura de líder regional, na busca de so- Osama bln Laden .
lução diplomática, polftica e econômica para o terro- Já que a intervenção do Estado na economia
rismo, em vez da guerra patrocinada pelo Presidente deixou de ser tabu para o establishment, o Economic
dos Estados Unidos. Policy Institute - EPI (considerado progressista e de

Muito obrigado. "esquerda" no contexto americano) formulou um pla
no de estímulo de US$265,3 bilhões em dois anos,

MA TÉRIAS A QUE SE REFERE O propondo, entre outras medidas, transferir ao Estado
ORADOR: a responsabilidade pela segurança nos aeroportos,

ampliar o seguro-desemprego e destinar US$30 bi
lhões para subsidiar a reconstrução da indústria de
bens de capital, além de mais US$20 bilhões para a
construção de escolas e outros US$4 bilhões na mo
dernização das ferrovias. Não deixa, porém, de res
saltar como aumentar a segurança e a redundância
da infra-estrutura de transportes e comunicações
contribui para diminuir a vulnerabilidade do Império.

Enquanto isso, agitando as bandeiras patrióti
cas da direita conservadora, a bem mais influente He
ritage Foundation indigna-se com a tentativa dos lob
bies dos setores siderúrgico, ferroviário, aeronáutico
e de transporte rodoviário de "usar' a tragédia para
conseguir subsídios e medidas protecionistas. Mas
usa, por sua vez, o atentado para justificar os gastos
com o programa Guerra nas Estrelas. Irrelevante no
combate ao terrorismo, serve para estimular a indús
tria bélica e fazer keynesianismo por linhas tortas 
seu custo (US$270 bilhões) é da mesma ordem da
proposta do EPI.

Não são de se admirar, nesse clima político, as
propostas de Bush de restringir direitos civis, dar car
ta branca às agências de espionagem civis e militares
para deter e deportar estrangeiros sem provas, vigiar
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as comunicações e até obter provas por meios ilegais
(incluindo tortura, dá para presumir), desde que isso
seja feito no exterior.

Um pouco mais curiosa é a proposta de fechar
bancos suspeitos sem apresentar provas de seus la
ços com o terrorismo e a iniciativa de bloquear contas
de 27 entidades que a Casa Branca liga a Bin Laden e
ao Taleban. Ao menos no primeiro momento, foi tão
seletiva que irritou os israelenses por poupar organi
zações sabidamente terroristas, mas não acusadas
de envolvimento nos acontecimentos americanos,
como as árabes Hamas, Hezbollah e Jihad Islâmica.

Mas tudo indica que também não chegará a
atingir seriamente os alvos visados. Mesmo na
Grã-Bretanha, onde o congelamento totalizou US$88
milhões - ante US$6 milhões nos EUA e US$6 mi
lhões em todos os outros países - o valor foi uma mi
núscula fração dos US$5,9 bilhões que circulam atra
vés das casas de câmbio e que desde o tempo de
Thatcher operam livremente fundos de origem crimi
nosa.

Isso não inclui mais de uma dezena de colônias
e dependências britânicas, onde somas ainda maio
res e mais sujas são movimentadas sob Leis ainda
mais complacentes. Sozinha, a Ilha de Jersey con
centra aplicações num valor total de US$600 bilhões
- mais que o PIS brasileiro. Nesse contexto, até Paulo
Maluf parece peixe pequeno: segundo as autoridades
da ilha, ele e sua família respondem por US$200 mi
lhões, 0,03% do total.

Também não inclui as outras dezenas de paraí
sos fiscais que giram como satélites artificiais em tor
no dos três grandes centros financeiros mundiais 
EUA, União Européia e Japão. Segundo o FMI, o ne
gócio mundial de lavagem de dinheiro movimenta en
tre US$500 bilhões e US$1 ,5 trilhão por ano - um va
lor equivalente a 5% da produção mundial, a mais de
um quarto de todo o comércio internacional de mer
cadorias ou ao PIB do próprio Reino Unido.

Isso inclui narcotráfico, crime organizado e cor
rupção política, mas não a simples sonegação fiscal,
cujos montantes são muito mais importantes. Segun
do o FMI, os paraísos fiscais devem representar 22%
de todos os investimentos mundiais em carteira, sen
do detectados principalmente pelo descompasso en
tre o total dos ativos (US$7,7 trilhões) e dos passivos
(US$9,4 trilhões) declarados pelos principais países
membros.

Algumas estimativas falam num total de US$5 tri
lhões de riqueza offshore - metade de todos os ativos
transnacionais. Mas isso inclui, além dos paraísos fisca
is propriamente ditos, também os ativos dos centros fi-

nanceiros internacionais de Londres, EUA e Japão,
em princípio sob supervisão direta das potências.

Por que os EUA, que não hesitaram em enviar
seus marines para derrubar os governos de Granada
e do Panamá quando lhes foi conveniente, não for
çam Jersey, Aruba, Liechtenstein ou Nauru a fechar
suas lavanderias? Por que seria morder o próprio
rabo, dar um tiro no pé. Segundo um artigo de 1994,
paraísos fiscais representando apenas 1,2% da po
pulação e 3% do PIB mundial abrigavam então 26%
dos ativos e 31 % dos lucros das transnacionais ame
ricanas.

Em 1973, Richard Nixon cortou o vínculo que
restava entre o dólar e o ouro, colocando o último pre
go no caixão do sistema de Bretton Woods. No fim
desta década, a política monetária e cambial ameri
cana foi condicionada pela luta contra a crise do pe
tróleo e em favor do equilíbrio do balanço de paga
mentos e da competitividade das exportações. Como
resultado, houve forte desvalorização competitiva do
dólar e inflação considerável, trazendo instabilidade
também para os ricos.

Foi no governo de Ronald Reagan (1981-1989)
que veio a ser formulada uma nova ordem mundial.
Pela primeira vez desde os anos 1930, os interesses
do capital financeiro voltaram a prevalecer sobre o ca
pital industrial.

Seguindo o modelo já inaugurado pelo Reino
Unido de Margaret Thatcher em 1979, desregulamen
tação e cortes de impostos para os ricos tornariam
particularmente atraente a aplicação financeira nos
EUA. A taxa de juros seria elevada para combater a in
flação, atrair capitais estrangeiros e revalorizar o dólar.

Desde que isso atraísse um fluxo suficiente de
capitais do resto do mundo, os EUA poderiam deixar
de se preocupar em manter um superávit comercial.
Uma bela tática - contanto, é claro, que se conven
cesse o time adversário a cooperar, como o Garrin
cha teria percebido. Se continuassem existindo nos
demais países as regulamentações e os controles de
capitais das décadas anteriores, atrair tais recursos
exigiria elevar as taxas de juros a ponto de paralisar o
crescimento econômico - um dilema que os brasilei
ros conhecem muito bem.

Felizmente para os EUA, eles tinham todo o po
der econômico e militar e a liderança política de que
necessitavam para convencer o resto do mundo a fa
zer o seu jogo, mesmo que o Reino Unido já não esti
vesse jogando no mesmo time.

Nos demais países ricos, as forças conservado
ras estavam prontas para seguir o chefe e ansiosas
para surfar a onda neoliberal que lhes daria a oportu-
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nidade de desmantelar o poderio sindical e as con- cano e alemão. Em 1997, mais investimentos vieram
quistas trabalhistas construídos nas décadas anterio- das minúsculas Ilhas Cayman do que de qualquer
res. Os controles sobre as movimentações financei- país real do mundo, exceto os EUA.
ras internacionais foram abolidos na Holanda em O mesmo fluxo caprichoso agita e desestabiliza
1981, na Alemanha em 1982 e no Japão e no resto da as periferias do mundo, alimentando o desespero ca-
Europa até o final dos anos 80. paz de lançar os rebeldes mais exaltados contra os

Os países periféricos, como é óbvio, tiveram ain- símbolos das origens de suas aflições. Seus mento-
da menos condições de resistir. As violentas oscila- res não têm dificuldade em aproveitar as enormes
ções das moedas, das taxas de juros e dos preços do vias expressas criadas para movimentar os trilhões
petróleo nas décadas de 70 e 80 colocaram de joelhos da especulação financeira internacional para fazer
praticamente todos os governos da América Latina e passar os fundos necessários para suas operações,
do Oriente Médio. Fossem quais fossem seus trajetos aliás relativamente pequenos (o orçamento do ataque
históricos e seus problemas estruturais, cada um de- de 11 de setembro, por exemplo, foi estimado em
les, ao bater às portas do FMI, recebeu as mesmas US$250 mil).
instr~çõ~s ~ara eliminar controles financeiros, aplicar? Econtra esse pano de fundo que se precisa ava-
re.celtuárlo liberai e ~guardar a v~lta dos fluxo~.d.e capl- liar a possibilidade de aplicar políticas do tipo keynesi-
tais..Nos anos 90, !Ol a vez ~o falido .~I~co SOvletlco e, a ano e controles eficazes aos paraísos fiscais.
partir de 1997, ate dos ex-tigres aSlatlcos. N- ' .. h' t·· d 't I', ,. ao sena a primeira vez na IS ona o capl a IS-

Para re.s~~lr, no lu~ar do ouro, a garantia do SIS- mo em que a hegemonia do capital financeiro foi lon-
tema monetano~nternaclonal ~assou a se~ o dólar. No ge demais para o seu próprio bem. Também nos anos
lugar da prod~çao e exportaçao de um pais ~ha~ado 1930, o excesso de liberalização financeira desembo-
EU~, a ga~antla do dólar passou a ser a continuidade cou em crise mundial e acirramento das tensões in-
dos Investl.mentos do r~st~ do m~ndo em W~II Stre~t. ternacionais. De boa ou de má vontade, muitos paí-
E a ga~an,tla dessa continuidade e ~ ~esma hberda e ses viram-se forçados a reduzir sua dependência das
de c,apltals que g~ra~te a descontinuidade do desen- finanças e do comércio internacionais.
volvlmento da penferla, .._

Os paraísos fiscais têm vários papéis nesse flu- Com .malor ou menor I~ntlda~, alguns deles pu-

P I d d d - b t t t I deram reativar suas economias estimulando a deman-xo. or um a o, o e pa rao a s ra o con ra o qua os. . .
. d d' - d'd . d d b da Interna com obras publicas ou com o rearmamento,palses ver a elros sao me lOS, aJu an o a que rar , .. .

resistências contra a liberalização. O Fraser Institute com a tnlha s.o~ora dos hinos na?lonalls~~s. _Aprende-
dá I t " t " d I'b d d ram a prodUZir Internamente aqUilo que Ja nao conse-anua men e no as para o grau e I er a e eco-, . ..,.
nômica de cada país e invariavelmente Hong Kong gUiam o.bt~r do e~enor e a SUbs~ltUlr o. finanCiamento
tira o primeiro lugar. A proposta da taxa Tobin tem sido do comercIo extenor por trocas bilaterais.
rejeitada com o argumento de que desviaria ainda Antes disso, porém, foi necessário o completo
mais fluxos financeiros para paraísos fiscais. colapso do padrão-ouro e um brutal encolhimento das

Por outro, oferecem ao capital financeiro a pos- ~roca.s interna~ion~is. T~lvez isto que est~mos vendo
sibilidade concreta de fugir ao mínimo de controles e Já seJ~m os pnmel~os sintomas ?e uma v~ra~a ~nálo-
impostos que as realidades nacionais ainda necessi- g~. Ainda est~ ~UltO 10ng~1 po~em, d~ atlngl~ dlm:n-
tam impor e dos quais os empresários locais nem soes comparavels e tambem ainda nao se ve razoes
sempre conseguem escapar - e os trabalhadores, para considerar esse rumo inevitável.
muito menos, Neste momento, o comércio internacional está

Por exemplo, os pesados impostos que gover- s~frendo uma freada n~ seu crescimento, m~s,ai~da
nos como o do Brasil tentam arrecadar para pagar os nao sofreu um verdad~lro colapso. O dólar fOI hg~lra-

altos juros da dívida pública, Justificados precisamen- mente abal~do pela crise das bolsas nort~-amenca-
te pela necessidade de atrair de volta esses mesmos nas e pela Inseguran~a ~erada ~elo terronsmo, ~as
capitais, boa parte dos quais são recursos brasileiros s:u p~pel .como padrao InternaCional do valor ainda
que - depois de passarem por Jersey, Bahamas ou nao fOI senamente contestado.
Cayman - voltam com as isenções e privilégios de in- Pelo contrário, a reação nacionalista ao bombar-
vestimento externo. Quase 10% dos investimentos di- deio de Wall Street removeu os obstáculos ideológi-
retos aplicados até hoje no Brasil chegaram através cos que vinham dificultando aos EUA aplicarem uma
das vias suspeitas dos paraísos fiscais - valor supe- pitada de keynesianismo á sua política econômica e
rado apenas pelos estoques de capital norte-ameri- começarem a pensar num mínimo de regras para a



LAVAGEM

AUTOMÁTICA

Sistemas eletrônicos dos bancos agilizam a via
gem do capital ilíc~o. Por Warter Fanganiello Maiero
vitch Aeroporto de Punta Raisa, Palermo, Itália, 1960.
Quatro malas repousam na esteira de desembarque.
Carabineiros disfarçados de garis esperam a chega-

48952 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

farra dos paraísos fiscais - não mais do que isso, sob da do dono das malas. Horas se passam. Tudo em
pena de colocar em dúvida suas próprias bases. vão. O viajante não aparece. No interior da bagagem,

Isso pode fazer alguns países importantes se- a ~uspeita ~os policiais se confirma: dezenas de mi-
guirem seu exemplo. A União Européia, em particular, Ihoes de dolares.
poderá relaxar a rigidez monetarista na mesma pro- A circulação de dinheiro sujo em malas já faz
porção sem correr o risco de ameaçar a preciosa con- parte do passado. Histórias como esta de Palermo
fiabilidade do euro - supondo que seu Banco Central são cada vez mais raras. Hoje, transformar grana ile-
seja sensato. Se isso for suficiente para que a vida gal em moeda limpa é muito mais simples.
volte à normalidade, ótimo para a continuidade da or- Basta um dique, num sistema montado e avali-
dem mundial criada por Thatcher e Reagan. Se não zado pelas grandes bancos internacionais, para orde-
for, as coisas podem ficar realmente complicadas. nar movimentações e encobrir pistas.

Poi~, para o Japão, ~ endivi~amen.to do Esta~o já é Em 1973, as 250 maiores instituições financei-
mUito alto e ~ taxa de JUros fOI red~zlda de 0,~5 y~para ras da Europa e dos Estados Unidos criaram uma co-
0,1% a:a..AII, mes~~ u~a le~e vlra~a na ~Ireça.o ~o operativa com o pomposo nome de Society for Worl-
keyneslanlsmo terra Impllcaçoes mUito mais radicaiS dwide Interbank Financiai Telecomunication. Ou sim-
- exigiria, no mínimo, criar inflação de propósito, idéia plesmente Switt.

ainda impensável. A rede cobre toda o território dos Estados Uni-
_ P~ra ~aíses p.erif~r~cos como o Brasil, as restri- dos, Japão e Europa Ocidental, além de países da

çoes sao ainda mais serras. América Latina, entre eles o Brasil. Basta uma ordem
Como observou a economista Eliana Cardoso, e uma senha Switt para que o dinheiro saia de uma

em entrevista ao jornal Valor (1/10), a mesma reces- zona offshore (Bahamas, por exemplo) e entre em
são internacional, que convence o pais rico e credor a bancos em Viena, Frankfurt ou Miami.
reduzir taxas de juros e injetar ~i~uidez, obriga o.país O coração dessa associação fica em Bruxelas,
pobre e dev.edor ~ f~zer.o contrario para tentar eVI!ar a na Bélgica. Numa das salas reservadas a reuniões
fuga de mais capitaiS ainda, sem ser expulso do Jogo estende-se o que parece ser uma enorme teia de ara-
financeiro. nha. Na verdade, são linhas ligando pontos da rede

Como é lógico, a conseqüência será a diminui- operada pela Switt, com dados relativos a movimen-
ção da demanda interna, na contramão do que os paí- tações de capitais, tudo em alta velocidade, com com-
ses centrais pretendem fazer. O desequilíbrio nor- pensações imediatas. Para o observador duas preo-
te-sul pode se agravar, gerando um novo ciclo de cri- cupações vêm à mente.
ses e talvez até anulando os efeitos das tímidas inicia- A primeira é a possibilidade de coe-rações múl-
tivas keynesianas dos países ricos. tiplas e em curtos espaços de tempo - o que facilita-

Cada país tem seu limite de tolerância ao absur- ria ~ vida de um correntist~ interessado em lavar. di-
do - ainda que este possa ser bem alto, como mostra nhelr? Por causa da velocl~ade, torna-~e quase Im-
o Brasil e ainda mais a Argentina. As tensões podem pos?lvel acompanhar o ,9amrnh? do .capltal. A segun-

. . , da e o fato de a rede nao ser fiscalizada. Em outras
??~eçar aquI e ali a convencer alguns palses de.que palavras, nenhuma vigilância e nenhum sistema infor-
Ja tem POUC? a perd~r se forem expuls?s. desse Jogo mático, inteligente, capaz de detectar operações sus-
por ~oltar a Introduzir controles d~ ~apltals ou outras peitas.

medidas het~~o?oxas. Mas a declsao pode ser dolo- A tecnologia caiu como luva para os interesses
ros?~ente ?lfICII, d~ tomar enquanto f~ltar um marco da criminalidade internacional organizada, que, como
pOlltlCO e Ideologlco pelo menos tao espetacular a Switt não obedece fronteiras. E pela rede que trafi-
quanto foi a derrubada das torres gêmeas para os cantes' e terroristas movimentam boa parte de sua
EUA. fortuna nos dias de hoje. É por lá que políticos esco

am o produto de seu roubo.
Diante disso, cabe perguntar: qual a utilidade de

a CIA, a agência americana de inteligência, abrir um
escritório em São Paulo? Por acaso, eles irão se ocu
par da Switt instalada nos bancos paulistas? Será pO::,
sível cortar o fluxo de capitais que alimenta Osama Bln
Laden sem controlar as potentes redes telemáticas de
transferências e compensações bancárias? Há dispo
sição internacional para exercer esse controle?
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A resposta para a última pergunta pode ser en- 1982, começaram a tratar como contravenção o bran-
contrada no resultado de uma assembléia especial queamento. Politicamente incorreto, o termo come-
das Nações Unidas, em junho de 1998. A pauta da re- çou a ser planetariamente substituído por lavagem ou
união era sobre drogas ilícitas. Durante o encontro, reciclagem (Iaunderinglirecycling). Firmou-se, a partir
surgiu a proposta de os países escolherem uma única da experiência alemã, o entendimento do ''follow the
prestadora de serviços de telemática, para permitir o money", para enfrentar a economia movimentada e
controle e a fiscalização dos fluxos financeiros. Esti- de sustentação do crime associativo, mafioso ou ter-
ma-se que só o tráfico de drogas movimente US$1 tri- rorista. Tirando de cena políticos corruptos. Asfixiado,
Ihão por ano. Chegou-se à Switt, mas as dúvidas so- sem patrimônio, o delinqüente perderia o poder de
bre a criação de um monopólio levaram os participan- corromper, e os terroristas de manter suas organiza-
tes a abandonar a idéia. ções.

Enquanto as autoridades não se entendem so- "Por branqueamento designam-se os meios pe-
bre a melhor forma de combater os negócios ilegais, o los quais escondem-se a existência, a origem ou a uti-
dinheiro sujo circula em alta velocidade. Há quem lização ilegal de rendimentos, encobrindo-os de for-
ache que, no Oriente Médio, terroristas e criminosas ma a que pareçam provir de origem lícita", define a le-
ainda usem a rede conhecida como hawala, primitiva, gislação alemã. Mais tarde, em 1986, o Parlamento
pela qual é possível transferir recursos sem que seja Europeu comprometeu-se <la empregar todos os es-
necessário identificar o dono e o destino. As confirma- forços para lutar contra organizações criminosas que,
ções de transferência são feitas por meio de fax (a pá- em muitos países, controlam a vida institucional e es-
gina é destruída logo após o OK. do correntista. tão envolvidas em tráfico de armas e em ações de ter-
Esquemas assim seriam utilizados por Bin Laden e rorismo".
pelos seguidores de Alspalan Tuerkes, um dos líderes D I' á 'd d d' I f, . . e a para c , a comunl a e mun la orça os
da mafla turca, que controla o tráfico de heroína e de 'f" I t t .. I'

E O · t I M h ' t paralsos Iscals a cooperar na u a con ra a cnmlna 1-armas na uropa nen a . as a quem apos e que _. .
as digitais de Bin Laden serão percebidas no circuito d~de e a c~rrupçao, o.bngando-os a prest~r Informa-
sofisticado dos bancos europeus e americanos. çoes e realizar bloqueiOs de contas suspeitas.

No início da década de 70 Liechtenstein se des- Na Ilha de Jersey, por exemplo, encontram-se
tacava entre os paraísos fiscais~ na época, o país pos- bloq~eados mi~h~~s de dólares do general Bacha,
suía 24 mil habitantes e 30 mil empresas fantasmas, ex-ditador da Nlgena ~ue morreu de over,dose d~ dro-
chamadas briefkastenfirmen. Foi Liechtenstein que gas durante ~~a ?rgla. O ~esmo paralso pediu ao
introduziu o conceito de patrimônio personalizado, g?verno brasileiro Informaçoes sobre supostos depó-
que impede a divulgação do nome e dos dados do ti- SltO~. em nome d~ ex-go~ernador Paulo Maluf e se.us
tular da conta corrente. familiares. O pedido estimulou a abertura de um In-

A iniciativa européia estimulou outros paraísos. quérito contra Maluf no Brasil.
No Panamá, onde os americanos cuidavam do canal Nessa luta sem fronteiras, as legislações euro-
das águas e fingiam esquecer o de circulação do di- péias procuraram fixar, nas operações, dois momen-
nheiro sujo do ditador Manuel Noriega e do traficante tos, ou seja, a lavagem e a reciclagem. No primeiro,
colombiano Pablo Escobar, as contas eram identifica- procura-se apagar a origem criminosa do dinheiro,
das por números ou nomes de fantasia, como Pateta, em regra, com negócios de curto prazo, para apagar,
Zê Carioca - e até Mad. Nos anos 30, a máfia íta- dissimular sua origem: compra de bilhetes de loteria
lo-americana transformou Cuba em uma imensa la- premiados, aquisições de jóias, quadros. Na recicla-
vanderia tropical. gemo o capital é empregado em atividades formal-

As Ilhas Cayman, famosas no Brasil por escon- mente lícitas.
der o produto de diversos escandalos políticos e fi- Em nome da cooperação internacional procu-
nanceiros do País, possuem 60 mil empresas offsho- ra-se o estabelecimento de uma rede de inteligência
re, uma parte considerável delas servindo a fraudado- financeira, para troca de informações e rápidas pro-
res, traficantes, políticos corruptos e escroques de to- vidências entre países, diante da escalada da crimi-
dos os tipos. nalidade organizada e do terrorismo. Também ten-

Os alemães foram os primeiros a perceber os ta-se a adoção, pelos bancos, de regras mínimas
riscos da lavagem de dinheiro. E a então Alemanha contra lavagem e reciclagem, bem como dever de vi-
Ocidental, em 28 de julho de 1981, passou a conside- gilância, informando as movimentações suspeitas
rar crime esse tipo de operação. Os franceses, em às autoridades.
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A fuga do doleiro

Charbel Nicolas, que operava no Ministério dos
Transportes, se diz ameaçado por policiais, corre para
o Líbano e revela detalhes de um espantoso esque
ma de evasão de divisas em Brasília.

• O esquema
Leonel Rocha e Sônia Filgueiras
O Ministério Público Federal começou a investi

gar na semana passada polpudas e ilegais remessas
de dólares feitas para três conta: em bancos nos Esta
dos Unidos, que pertencem a um dos principais as
sessores do Ministério dos Transportes, o consultor
jurídico Amoldo Braga Filho. As contas, abertas em
conjunto com sua mulher, Elizabeth Alves da Silva
Braga, funcionária do Ministério do Planejamento,
são no Audi Bank, em Nova York, e no Ocean Bank
em Miami. Para operar com os bancos estrangeiros, o
assessor do ministro Eliseu Padilha usou os serviços
do conhecido doleiro brasiliense Charbel George Ni
colas, dono da agência de viagem Ali Travei, que fun
cionava como uma casa de câmbio clandestina. Há
três semanas, Charbel fugiu com toda a família para o
Líbano, seu país de origem, e de lá enviou um deta
lhado relato aos procuradores federais, explicando
como abriu as contas e fazia as transferências de dó
lares. Charbel contou que fugiu depois de ser amea
çado de morte por policiais que foram cobrar, supos
tamente a mando de Amoldo, um alegado desvio de
quase US$1 ,5 milhão nas transferências do dinheiro
para as contas do consultor.

Charbel, conhecido como Charles no mercado
paralelo de Brasília, disse que começou a vender dó
lares para Amoldo há três anos, quando o consultor
jurídico aparecia na Ali Travei, localizada no Hotel Na
cional, para comprar moeda americana, pagando
sempre com pacotes de reais. "Pensei que se tratasse
de um executivo de empresa. Não desconfiava de ne
nhuma operação fraudulenta", tenta justificar o dolei
ro. Depois de comprar muitas verdinhas, Amoldo re
solveu sofisticar a operação. Pediu a Charbel para
abrir contas nos Estados Unidos. Viajou para Nova
York com o doleiro eabriu a conta de número 166.212
no Audi Bank, onde confiou seu dinheiro ao responsá
vel pelo Brazilian Office, Sérgio Jalil, o gerente que
passou a cuidar da poupança do advogado. Depois,
Amoldo foi a Miami e abriu mais duas contas. Uma em
outra agência do Audi Bank, administrada pelo geren
te Nabíl Achkar, e uma terceira no Ocean Bank, admi
nistrada pelo gerente Carlos Arrastia. Os contatos em
Miami foram feitos por Charbel, que apresentou

Amoldo ao amigo Ricardo Vieira, um comerciante
brasileiro que atua há 15 anos por lá e é citado como
testemunha na carta do doleiro ao Ministério Público.
"Amoldo e Charles estiveram aqui em Miami, me pe
diram informações sobre um bom banco e indiquei o
Ocean Bank, onde tenho conta. Depois fomos jantar
em South Beach", confirma Ricardo.

Lavanderia - Na carta-denúncia enviada por
fax do Líbano aos procuradores, Charbel também es
creve que, a pedido de Amoldo, que é consultor do
Ministério há cerca de quatro anos, intermediou vári
as transferências de dólares da conta número
161.325 do Audi Bank para uma empresa de aviação
brasileira que também tem conta no mesmo banco.
Segundo Charbel, a instituição libanesa, que atua nos
EUA, abriu um escritório em São Paulo dirigido por
Salem Nasser, cuja função é captar dólares de brasi
leiros. Na direção do Audi Bank, em Nova York, de
acordo com o relato de Charbel, as funcionárias May
ra Egas, Fábia e Lorena Garib foram destacadas para
atender brasileiros. "O Audi Bank é a maior lavanderia
de dinheiro de brasileiros no Exterior", relata Charbel,
pedindo ao Ministério Público para investigar outras
autoridades e políticos nativos. O site internacional do
Audi Bank é feito em inglês, espanhol e português. O
relato de Charbel atinge outros dois doleiros de Brasí
lia, seus concorrentes - Jorge Kamon e Fayed Tra
boulsi. "O banco Audi é uma instituição financeira tra
dicional, registrada no Banco Central e só age dentro
da legalidade", afirma Salem Nasser.

Segundo Charbel, os negócios com câmbio de
outras autoridades do Ministério dos Transportes e de
políticos interessados em poupar escondido no Exte
rior, são centralizados por Kamon e Fayed. Kamon
atua como doleiro em Brasília há mais de 15 anos e
tem escritório no Hotel Continental. Fayed é o maior
da cidade e trabalha no Hotel Manhattan, na mesma
loja onde funcionava a Trust Exchange Turismo, dirigi
da por Chaker Nasr, assassinado misteriosamente há
cerca de cinco anos e também citado por Charbel na
sua carta. Depois, o ponto foi comprado por Fayed,
que, de acordo com o denunciante, manteve o funcio
nário Chico Gordo, apontado como "laranja" no es
quema de remessa ilegal de dólares usado por muitos
políticos brasileiros. "Kamon e Fayed são responsá
veis pelo envio de dólares ao Exterior dos colegas de
Amoldo no Ministério dos Transportes. A turma lá é
grande e o esquema muito forte", conta Charbel. E
complementa: "Fayed recebe proteção de várias au
toridades federais e estaduais brasileiras." Kamon
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nega que seja doleiro de autoridades brasileiras e tem pessoas citadas. Todos os funcionários do Audi Bank
uma versão para sua intimidade com o Ministério dos em Miami, Nova York e São Paulo realmente traba-
Transportes. "Conheço o Arnoldo há 12 anos. Nunca Iham nesses locais. Ele cita números de contas, da-
vendi ou comprei um dólar para ele. Quando comecei tas, nomes de bancos e de pessoas, telefones, ende-
a vender máquinas, há dez anos, o Arnoldo me as- reços e testemunhas, muitos deles comprovados por
sessorou, me ajudando a arrumar dinheiro em minis- ISTOÉ. Conta, ainda, que fez consultas ao escritório
térios. Nunca vendi dólares no Ministério dos Trans- do Audi Bank em São Paulo que confirmou o desvio
portes, tenho lá pelo menos 12 ex-alunos", justifica de dinheiro. "Não sei onde foi parar o dinheiro", diz
Kamon, que também é professor de engenharia na Charbel. Embora a mulher de Arnoldo, Elizabeth, ne-
UnB. E acusa: "O Charbel é um pilantra". gue que o casal tenha contas no Exterior, elas de fato

O doleiro Charbel é acusado pelos colegas de exis!em. "Não conheço ~st~,do.leiro. ~omente o meu
ter aberto uma conta clandestina no Uruguai em mando pode esclarecer IStO, disse Ellzabeth. Procu-
nome de Amoldo Braga Filho e, sem seu conheci- rado, Amoldo se recusou a ?ar explicações sobre
mento, ter transferido para Nova York e Miami apenas sua_s cont~s nos Estados Unidos. ~s procuradores
parte do dinheiro pedido pelo consultor do Ministério estao a~~lIsan.do os dad~s e suspeitam que po~sa
dos Transportes, embolsando cerca de US$ 1,5 mi- haver vanos cnmes cometidos por um agente publico,
lhão. O desfalque teria sido detectado por Arnoldo entre eles remessa ilegal de dólares ao Exterior, ma-
quando foi checar o saldo da conta nos dois bancos. nutenção de contas externas sem declamação ao
Com a acusação, começaram as ameaças entre dole- I~po~to de Ren~a, soneg~~ã~ ~iscal e "lavagem" de
iros que provocaram a fuga de Charbel. No dia 15 de d~nhe~ro cl~ndestlno. No Mlnlsten~ dos Tra.nsportes, a
agosto, segundo relato do doleiro que está escondido hlstóna caiu como uma bomba. Ellseu Padllha afastou
no Líbano, agentes da Polfcia Federal detiveram sua o consultor na sexta-feira 5 e aguarda o fim das inves-
mãe, Therese Najib Youssef, no aeroporto de Brasília, tigaçõ~s ~ara tomar um.a decisão sobre o funcionári~.

momentos antes de seu embarque para Beirute. Ela A denuncia pode ser o fio da meada para se descobrir
foi acusada pela PF de estar carregando uma mala outras peripécias envolvendo doleiros e ilegalidades
cheia de dólares, mas nada foi encontrado. No mes- na Esplanada dos Ministérios.
mo dia, de acordo com o doleiro, um inesperado e O 5R. URSICINO QUEIROZ (Bloco/PFL-BA.
enigmático telefonema do colega Fayed, querendo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
saber sobre a sua mãe, o deixou intrigado. Na mesma Deputados, mais uma vez, cansativa e exaustivamen-
noite, conta, foi avisado por um policial civil seu amigo te, uso esta tribuna para falar de assunto que está me
de que havia uma ordem para matá-lo. preocupando e deveria preocupar toda a Casa. Refi-

Morte datada - Duas semanas depois Cham- ro-me aos problemas gerados por interpretação da
bel recebeu um convite para ir ao escritório d~ Fayed Emenda Consti!~cional n° 29, oferecida pel~ advoga-
"para encontrar o pessoal do Ministério dos Transpor- do-g?r~1 da Unlao, aprovada pelo Sr. Presld~nte da
tes e um delegado da polícia". Além de Fayed, encon- Republlca, que se transformou em ato normativo para
trou também dois policiais e o delegado Coelho, da a adm,inistração pública federal do nosso País.
Polícia Civil. Na conversa, Chambel foi informado que E evidente que desencadeamos nesta Casa e
o assunto era o desvio de US$ 1,5 milhão de Arnoldo no Senado Federal luta sem fronteiras, guerra santa,
e que o consultor jurídico não estava ali para cobrar a em que todos os segmentos da sociedade organiza-
dívida por se tratar de homem público e não poder da participaram para que mudássemos a estrutura do
aparecer. Segundo o relato de Charbel, os policiais Sistema Único de Saúde.
disseram objetivamente que a dívida seria quitada Ao longo de todos esses anos de existência do
por US$ 600 mil. "Fayed me telefonou no dia seguinte, SUS, tem-se discutido, reiterada e cansativamente, a
sexta-feira, e avisou que eu seria morto no final de se- conjuntura momentânea dos seus problemas. Perma-
mana se não pagasse a dívida", conta Charbel, que necemos discutindo nesta Casa como e quanto pagar
depois desta ameaça direta resolveu abandonar a amanhã pelo serviço efetuado ontem na área de saúde.
loja e sair do País com toda a família. :'Respons~b.ili~o Não podemos ignorar os problemas conjuntura-
o senhor Coelho, Fayed: Ka.mon, alem ?OS poliCiaiS, is do SUS, mas precisamos reestruturar esse Siste-
pelas ameaças de morte, afirma o dolelro. ma, inquestionavelmente o melhor e o maior progra-

Na carta com nove páginas enviada ao Ministé- ma de assistência à saúde em execução no mundo.
rio Público, Charbel, um libanês de 34 anos naturali- Precisamos democratizar o acesso do cidadão brasi-
zado brasileiro, relata detalhes confirmados pelas leiro à plenitude da atenção à saúde.
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Não podemos continuar imaginando que o
acesso a exame de alta complexidade seja entendido
como favor político, ou que necessite do prestígio de
alguém, para que o cidadão exerça sua cidadania.

Fizemos a Emenda Constitucional n° 29, que
contou com a aprovação unânime de todos os parti
dos desta Casa. Ouando imaginávamos estar dando
o primeiro passo para reestruturar o Sistema Único
de Saúde, a interpretação espúria do senhor advoga
do-gerai da União faz desaparecer a referida emenda
constitucional. Estamos vivendo momento de profun
do surrealismo, no qual emenda constitucional passa
a ter menos valor legal do que a interpretação do ad
vogado-gerai da União. Isso é grave, porque inverte e
desvirtua a mis legislatoris desta Casa.

Desejávamos alocar mais recursos para o siste
ma de saúde - federal, estadual e municipal. Com a
interpretação da Advocacia-Geral da União aconte
ceu o absurdo.

A partir de 2001 estaríamos retirando ano a ano 1
bilhão e 250 milhões de reais do orçamento da Saúde.

As funções de Deputados, Senadores, Presi
dentes da República e Ministros de Estado são tem
porárias. A necessidade do cidadão brasileiro é, em
contrapartida, constante e permanente. Não pode
mos, a título de conjuntura nacional e internacional,
que limite a grandeza dos recursos orçamentários do
nosso País, aceitar a interpretação que apena o cida
dão por quatro anos consecutivos.

Na próxima semana, farei questão de ordem ao
Presidente Aécio Neves para que S.Exa diga de viva
voz a esta Casa que a proposta do Orçamento Geral
da União não pode desconhecer aquilo que estatuia
Constituição Federal.

Nossa função temporária de Deputado mostra a
independência deste Poder, que luta em defesa do
povo brasileiro.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, os anos 1951,1973 e 1995 foram marcantes
para a história do transporte em Nova Iguaçu, Estado
do Rio de Janeiro. No primeiro ano foi fundada, por
Carlos Marques Rollo, a Viação Automobilística Nova
Iguaçu Ltda., a nossa tão apreciada Evanil, que, em
28 de julho, completou 50 anos; no segundo ano, a
empresa passou a ser controlada pela Viação Cidade
do Aço e por Narciso Gonçalves dos Santos; no últi
mo ano, foi nela implantada o TOC, efetivo sistema de
gestão pela qualidade. Tudo em benefício do Municí
pio e da terra fluminense.

Na pioneira primeira fase a empresa começou,
imaginem V.Exas., tão-só com doze pequenas lota-

ções com capacidade para vinte passageiros cada
uma, cujo fito meritório e plenamente alcançado era o
de pôr Nova Iguaçu a quarenta minutos do centro do
Rio, pela Via Dutra. Foram tempos difíceis, tanto que
a Evanil só entrou em operação quatro meses após
ser criada.

Na esteira desse embalo não foi senão duas dé
cadas após que o atual Diretor-Executivo, Narciso
Gonçalves dos Santos, capitaneou a retomada de
seu crescimento intrépido, ao investir na conquista de
novos mercados, na modernização da frota, na re
qualificação dos quadros e na melhoria da relação
EvaniVcliente.

Enfim, com a corajosa implantação do rco, o
resultado não se poderia fazer esperar. Em 1999, a vi
ação recebeu o cobiçado selo 9002 do INMETRO, da
IONet, bem como da própria Fundação Carlos Alber
to Vanzolini da USP. Um feito e tanto.

A inconteste preocupação com o cliente e com o
empregado, ressalte-se, é a causa maior de boa parte
de seu sucesso. O Serviço Evanil de Atendimento ao
Cliente, acoplado ao Programa Evanil de Portas
Abertas e ao Jornal de Bordo Evanil, de um lado; os
convênios SENAI/SESI e a Cooperativa de Crédito
dos Funcionários da Evanil - COOFE, de outro, são
por excelência atestados indiscutíveis disso.

Ilustres Deputados, hoje, com razão orgulhosa,
a empresa transporta 20 mil passageiros por dia, tem
101 veículos, 550 funcionários e 12 linhas. Estas, an
tes limitadas ao Rio de Janeiro, ora se estendem a
Barra Mansa e Resende. Saudável expansão.

É a Baixada Fluminense a dar o exemplo nos
transportes e no trânsito. Exemplo que a Evanil apóia
e de que participa. O Projeto Criança Viva, do
SETRANSPANI, nos Municípios de sua área de
abrangência, a completarem cinco anos de existên
cia, é expressão disso. Trata-se de projeto de educa
ção de trânsito para alunos do ensino fundamental.
Em Transitópolis, cidade-escola mirim, educam-se os
alunos da 1a a 4a séries; os demais, na própria sala de
aula. Sereninho, Gazetinha e Norminha, entre tantas
outras personagens infantis, são acerto pedagógico
para nenhum educador botar defeito.

Acerto que levou o programa, que já atendeu
quatrocentas escolas e cinqüenta mil alunos, a rece
ber premiações, moções e a repercutir em diversos
Estados brasileiros, a exemplo de São Paulo e do Dis
trito Federal, e em países outros: Suécia, Venezuela e
até mesmo no Japão. Indiscutível e absoluto sucesso.

Dignos pares, meio século de empreendimento
como a Evanil, que tão bem alia empresa de transpor
te ao social em vista do bem comum; meia década de
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realizações no campo da educação do trânsito, com o sassistidos merecem toda nossa solidariedade neste
Projeto Criança Viva, em prol da vida. São comemo- triste momento.
rações dessa natureza que se articulam e comple- Será que agora nos vamos submeter a interes-
mentam e que nos fazem constatar quão valorosa é a ses e a critérios de terrorismo dos Estados Unidos,
população da Baixada Fluminense. A ela, à Evanil e quando, muitas vezes, o terrorismo é patrocinado por
ao SETRANSPANI nossos parabéns. eles para submeter os povos, explorá-los e mantê-los

Momentos marcantes nos fazem acreditar na distante da economia e do desenvolvimento?
pujança criativa e empreendedora do fluminense e a A luta contra o terror é de todos, inclusive nossa.
ter certeza da capacidade de trabalho e de coopera- Mas não sob o julgo de um país que já deu mostras,
ção da gente brasileira. mais do que suficientes, de que não respeita a auto-

Muito obrigado. determinação dos povos.
O SR. WANDERLEY MARTINS (Bloco/PSB-RJ. Se existe de fato intenção de acabar com o ter-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. rorismo, os países ricos devem repensar essa ordem
Deputados, ao mesmo tempo em que o mundo assis- mundial baseada na exploração, no lucro e na supre-
te aos atentados terroristas contra os Estados Uni- macia de uns poucos sobre quase todo o restante do
dos, que ceifaram milhares de vidas inocentes, e os mundo.
repudia, assiste também, atônito, ao uso indiscrimina- Devem repensar os bloqueios econômicos que
do dessa justificativa, por parte daquela nação, para privam povos, como os cubanos, de se desenvolve-
dar vazão ao seu ímpeto arrogante e belicista. rem a seu modo. Devem parar de espalhar o terror.

Essas características o mundo já conhecia, so- Este não vem das explosões, mas da privação de al-
bretudo os países em desenvolvimento, como o Bra- guns aos ~ens de primeira nece~sidad~. Muito~ mor-
sil. A recente catástrofe serviu para aflorar e dar va- rem pelo simples fato de serem Impedidos de Impor-
zão à tendência americana em agir como se todo tar remédios.
mundo fosse seu quintal. Estamos diante de questão, que não é isolada.

Como se já não bastasse o acordo coletivo rela- Estamos ~iante de proble.ma, que não é po.ntua.1.
tivo à base de Alcântara, no Maranhão, que afronta a Estamos diante de uma crise da ordem mundial VI-

soberania nacional, como se já não bastasse o Brasil gente.
submeter-se à ação de agentes da DEA e da CIA para Se seguirmos na linha proposta pelos Estados
combater o narcotráfico espalhado por todo o Brasil, Unidos para enfrentar o problema, a humanidade en-
agindo sem ter de prestar contas de nada ao Governo trará num ciclo de autodestruição irreversível.
brasileiro, agora, diante da guerra, foi justificada goela Tomemos por base a declaração de um dos
abaixo a criação de um escritório do FBI e de uma principais lideres do Talibã, que diz: "Há milhares de
agência de inteligência em São Paulo. jovens ansiosos por morrer, assim como há milhares

Isso nada mais é que do que a materialização de jovens americanos ansiosos por viver'.
das últimas declarações das autoridades norte-ame- Aonde chegaremos se a humanidade continuar
ricanas. Afirma o próprio Presidente George W. Bush a tratar assim seus problemas? Queremos uma nova
que "na guerra contra o terrorismo não existirão fron- ordem mundial baseada na cultura de paz, que possi-
teiras"; ou que "quem não estiver com os Estados Uni- bilite a todas as nações se desenvolverem autonoma-
dos, estará contra eles". Diz ainda que pode atacar mente, na qual a lógica econômica seja baseada na
qualquer outro país que considerar terrorista. cooperação dos povos e não na sua submissão.

É aí que mora o perigo. Os Estados Unidos con- O Brasil, no meu entender, deve estar solidário
sideram terroristas, além do Afeganistão, países não só ao povo americano, mas a todo o povo, vítima
como Irã, Iraque, Líbia, Cuba e Coréia do Norte. De- de qualquer tipo de opressão ou terror, de forma altiva
pendendo da conveniência, amanhã podem incluir e soberana, impondo seu valor neste cenário mundial
outros países que firam a lógica comercial, militar ou em que o mundo se encontra.Era o que tinha a dizer.
outro interesse estratégico dos Estados Unidos. O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Pronuncia

Não nos intrometemos na vida de nenhum país o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
com os quais mantemos laços de respeito e coopera- Deputados, venho à tribuna hoje para parabenizar a
ção. Respeitamos as mais variadas linhas políticas, população de Dourados pelos progressos nos atendi-
religiosas e culturais. Temos de tomar para nós as do- mentos da Gerência Regional do Seguro Social da ci-
res dos fracos, não do povo americano. Os mais de- dade, agora transformada em Agência da Previdência
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Social e Diretoria Colegiada do INSS -Instituto Naci- rência Executiva, a qual, pudemos avaliar, propiciou
onal do Seguro Social, responsável pela melhoria na ações rápidas e tomada de decisão mais próximas da
qualidade do atendimento dos serviços competentes linha-fim.
aos órgãos e pelo esforço de levar a cada unidade a Sr. Presidente, solicito a V.Exa que meu pronun-
estes vinculadas padrão de qualidade uniforme. ciamento seja divulgado nos órgãos de comunicação

Nesse sentido foi de fundamental importância a da Casa.
estruturação de uma Gerência Executiva na agência. Muito obrigado.

A Agência da Previdência Social de Dourados O SR. LUCIANO ZICA (PT-SP Sem revisão do
abrange área de atendimento de uma população com orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na
164.674 habitantes, um pagamento mensal de R$ Legislatura passada, por ocasião do debate acerca
3.531.519,67 e uma arrecadação de R$ da quebra do monopólio das telecomunicações e,
3.445.554,40. posteriormente, da Lei Geral das Telecomunicações,

O serviço de benefícios da Agência é responsá- chamamos a atenção dos Deputados para a gama de
vel pelo processo de agilização, desrepresamento e problemas que adviriam da privatização, cujo proces-
aumento da capacidade operacional de 30%, confor- so estava em curso.
me estabelecido nas metas ministeriais. Houve brutal aumento nas tarifas: aproximada-

Recebi recentemente da Gerência Executiva do mente 3.100%. No que tange à pesquisa e ao desen-
INSS em Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, volvimento da ciência e tecnologia, preocupávamos
relatório com dados da reestruturação do INSS pelo naquele momento com o Centro de Pesquisa de De-
Decreto nE 3.081, de 10 de junho de 1999, que criou a senvolvimento em Telecomunicações da TELEBRAS
Diretoria Colegiada, Gerências Executivas, Agências - CPqDITELEBRAS, situado em Campinas, que pro-
da Previdência Social e Unidades Avançadas de duziu instrumentos extraordinários na área de teleco-
Atendimento, onde a então Gerência Regional do Se- municações, a exemplo do Projeto Trópicos e de uma
guro Social localizada em Dourados foi contemplada série de outros projetos importantes. Por força da Lei
com a Gerência Executiva tipo "B", que traz em sua Geral das Telecomunicações, transformou-se em fun-
estrutura organizacional serviços de Benefício, de dação de direito privado.
Arrecadação, Procuradoria, Controladoria, uma Tendo em vista a situação das empresas estata-
Agência da Previdência Social tipo "A" e três Agênci- is do setor de telecomunicações, sabíamos que a tec-
as da Previdência Social tipo "Cu. nologia produzida pelo CPqD encontrava mercado no

A Agência Nacional do Seguro Social de Doura- Brasil. Com a privatização - alertávamos -, viriam as
dos tem, como consta no relatório mencionado, a empresas multinacionais que, nos países de origem,
meta de implantar as atividades da linha de arrecada- tinham seus centros de pesquisa e de onde, evidente-
ção nas oito unidades avançadas da região, onde mente, trariam a tecnologia, muitas vezes ultrapassa-
hoje só funciona benefício. Relataram, ainda, que da. E não fez diferença.
este projeto foi iniciado recentemente com a fase de Infelizmente, à exceção da Telemar, que faz no
treinamento dos servidores dessas unidades de aten- Brasil suas pesquisas, as demais empresas compra-
dimento. A realização desse projeto possibilitará o doras do sistema de telecomunicações trazem sua
acesso dos clientes aos serviços da arrecadação, evi- tecnologia do exterior, desprezando o conhecimento
tando seu deslocamento de longas distâncias, tal e a inteligência deste País. Não foi considerado o tra-
como acontece hoje. balho acumulado pelo referido centro nem o interesse

A missão maior da Gerência Executiva é garan- nacional em preservá-lo, tendo o mesmo sido trans-
tir a arrecadação das contribuições destinadas ao pa- formado em fundação de direito privado.
gamento dos benefícios previdenciários, definir estra- Depois da transformação, os dirigentes do
tégias eficazes de arrecadação, de fiscalização, de CPqD, os mesmos desde o processo de privatização,
cobrança das contribuições e, principalmente, atuar declararam que o centro sobreviveria tranqüilamente,
como facilitador no estabelecimento da uniformização pois tinha condições de disputar o mercado, que,
de procedimentos, gerenciando a execução descen- aliás, não existe, porque os centros de pesquisa das
tralizada de planos, diretrizes e metas. atuais Teles estão no exterior. Também anunciaram,

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, con- no início deste ano, investimentos da ordem de 200
cluirei ressaltando que, sem sombra de dúvida, os milhões de reais.
progressos alcançados pela Agência da Previdência No processo de transição iniciado a partir da en-
Social de Dourados deram-se pela autonomia da Ge- trada no País das empresas multinacionais, cerca de



Durante o discurso do Sr. Luciano
Zica, o Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Marçal Filho, § 2° do art. 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Juquinha.

O SR. JUQUINHA (BUPL-GO. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, duas notícias positivas para a agricultura e
para o setor produtivo goiano. A primeira delas refe
re-se ao incremento do crédito rural do Banco do Bra
sil. A segunda diz respeito à elevação dos recursos do
Fundo Constitucional do Centro-Oeste - FCO, desti
nado a financiar a agropecuária, o comércio e o setor
de serviços.

Em relação ao crédito rural, os recursos devem
superar 1 bilhão de reais para financiar a safra
2000/2001, contra 567 milhões de reais, liberados na
safra anterior, representando um incremento superior
a 40%. Os recursos do FCO passaram de 123 mi
lhões de reais, em 2000, para 220 milhões de reais
este ano.
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metade dos pesquisadores do CPqD migraram para Até setembro, os financiamentos já somavam
empresas privadas, abandonando a pesquisa de inte- 415 milhões de reais, montante próximo dos 567 mi-
resse nacional. Ihões de reais, liberados na safra anterior. Do total de

No início do mês de setembro, foi feito o anúncio recursos previstos para a safra 2000/2001, cerca de
de sessenta demissões por parte do 867 milhões de reais já foram efetivamente contrata-
CPqD/TELEBRAS. Tal ação gerou profundo impacto dos em operações dos diversos programas oficiais,
na capacidade de desenvolvimento tecnológico da desde pré-custeio, custeio, ao Programa de Incentivo
empresa e encerrou, definitivamente, nossas pers- ao Uso de Corretivos de Solo - PROSOLO, Progra-
pectivas de pesquisa na área de telecomunicações. O ma de Recuperação de Pastagens Degradadas -
Brasil se encontra cada vez mais à mercê da vontade PROPASTO, além do Programa Nacional de Fortale-
das empresas multinacionais, que, evidentemente, cimento da Agricultura Familiar - PRONAF.
não têm interesse em ver o País soberano e detentor Embora não haja levantamento sobre o incre-
de qualidade em termos de desenvolvimento tecnoló- mento da área plantada no Estado, a Superintendên-
gico. cia do Banco do Brasil acredita que o produtor goiano

Registro meu protesto diante das demissões terá melhores expectativas de renda. Afinal, a expan-
ocorridas. De fato, é preciso que sejam revistas. Em são do crédito agrícola no Banco do Brasil demonstra
diversos debates, Congresso Nacional e Governo Fe- que o produtor trocou os recursos de fontes alternati-
deral foram alertados a respeito do assunto pelo Sin- vas, a ju~o~ de mercado~pelocrédito rural oficial, a .j~-

dicato dos Trabalhadores em Pesquisa de Campinas ros subSidiados de 8,75 Yo ao ano e em volume suflcl-
_ SINDPqlCampinas. Entretanto, infelizmente, assis- ente para atender a toda a demanda da safra atual.
timos ao brutal desmonte da área de pesquisa em Com a liberação antecipada dos recursos, este
nosso País, o que nos faz ficar sempre à disposição ano, o Banco do Brasil também acredita num melhor
da sanha daqueles que exploram o setor de teleco- desempenho da receita dos produtores. Recebendo
municações do Brasil com o único objetivo de obter antecipadamente o crédito rural, o produtor consegue
lucros. comprar insumos com antecedência e a preços mais

Era o que tinha a dizer. competitivos.
A Superintendência credita esse melhor desem

penho no campo a uma estre~a parceria que vem sen
do implementada entre o Banco do Brasil, a Federação
da Agricultura do Estado de Goiás - FAEG, a Organiza
ção das Cooperativas de Goiás - OCG e a Secretaria
da Agricultura, com permanente busca conjunta de so
luções para os problemas do setor rural.

Quanto aos recursos do FCO, o BB atribui a ma
ior procura à compatibilização dos juros do Fundo
com os do crédito rural tradicional - 8,75% -, inspi
rando maior confiança ao produtor. Anteriormente os
financiamentos do FCO eram corrigidos pela Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP ou pela Taxa Referen
cial - TR, o que, às vezes, resultava em custos finan
ceiros mais elevados que os do próprio mercado.

Isso explica a baixa procura pelos recursos do
FCO em 1999, quando foram liberados apenas 63 mi
lhões de reais, contra 150 milhões de reais até setem
bro último. Além de desestimular o interessado, o cus
to elevado dos financiamentos levava o Banco a ser
mais rigoroso na concessão dos créditos, o que resul
tava em não aplicação do volume total de recursos
disponíveis.

Para a FAEG, houve realmente uma sensível
melhora na operacionalização do crédito rural em Go
iás, mas a entidade admite que alguns pontos ainda
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precisam ser aprimorados. Segundo a FAEG, os pro
dutores ainda enfrentam dificuldades para a contrata
ção de créditos, em decorrência da insuficiência de
garantias reais, tendo em vista que grande parte de
seus patrimônios já está comprometida com garantia
de contratos de securitização de dívidas anteriores.

Em relação ao FCO, a Federação defende maior
agilização na tramitação das propostas de financia
mento. De acordo com a entidade, a demora em cer
tos casos é tamanha que quando os créditos são libe
rados já não se compatibilizam com os custos do pro
jeto. Nesse sentido, os dirigentes da entidade pro
põem o estreitamento do diálogo com as autoridades
do Banco do Brasil, visando corrigir essa distorção.

Temos que reconhecer o empenho do Banco do
Brasil em incrementar os recursos e facilitar o acesso
dos produtores ao crédito rural e aos recursos do FCO.
Afinal, considerando as imensas carências de recursos
para novos investimentos no Estado, o apoio dispensa
do pelo BB ao setor produtivo goiano é fundamental
para o desenvolvimento econômico e social de Goiás.

Muito obrigado.
O SR. WELLlNGTON DIAS (PT-PI. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, mais urna vez vimos a esta tribuna cobrar
providências das autoridades responsáveis, por meio
de solução negociada, em relação à greve dos servi
dores públicos federais. Como não poderia deixar de
ser, o maior responsável pela situação é o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que até então se tem
mostrado totalmente insensível à questão.

Nem é preciso discorrer muito sobre o assunto
para que esta Casa e a sociedade brasileira percebam
os graves prejuízos já causados pela greve. Nas uni
versidades, há sério risco de perda do semestre e con
seqüente adiamento, até mesmo de cancelamento do
vestibular. Além disso, os hosp~aisuniversitários estão
a um passo de fechar suas portas. Em relação aos pre
videnciários, a paralisação dos serviços está acarre
tando grandes prejuízos aos segurados do INSS: be
nefícios deixaram de ser processados e milhares de
brasileiros foram atingidos em seus direitos.

A Associação Nacional dos Servidores da Previ
dência Social - ANASPS encaminhou aos Parlamen
tares desta Casa correspondência na qual relata a di
fícil situação vivida hoje pela classe previdenciária,
especialmente agravada pela falta de novo plano de
carreira que atenda aos seus interesses e aos da so
ciedade.

O novo plano de carreira foi solicitado pelo pró
prio Presidente do INSS àquela entidade, que pronta
mente se dedicou ao trabalho, elaborando plano que

"atendesse, dentro dos estreitos limites orçamentári
os, o justo anseio da classe, capaz de dignificá-Ia em
seu nobre trabalho". Lamentavelmente, a categoria
está em greve há mais de trinta dias e não vislumbra
qualquer tentativa de negociação em torno das repo
sições salariais ou mesmo do novo plano de carreira
pelo Governo FHC, o que minoraria o sofrimento dos
servidores.

É uma vergonha esse impasse, essa intransigên
cia atávica do Governo FHC em negociar, essa submis
são aos organismos internacionais e a re~erada dispo
sição de liquidar o serviço público brasileiro. Não basta
acertar os salários de algumas carreiras. Todos os ser
vidores, indistintamente, necess~am de reposição sala
rial para recuperarem, pura e simplesmente, o poder de
compra de seus vencimentos, brutalmente arrochados
desde o início do Plano Real. A greve foi o úhimo recur
so dos funcionários públicos, cansados de serem humi
lhados pelo Governo Federal.

Apesar da situação de calamidade pública, o Mi
nistro do Trabalho, recentemente, propôs alternativa
ao Presidente da República, que, sem demora, já a
encaminhou ao Congresso Nacional. Trata-se de es
drúxulo projeto de lei, no linguajar dos donos do Po
der, para flexibilizar as relações trabalhistas em nosso
País. Querem que os trabalhadores abram mão de di
reitos consagrados na Consolidação das Leis do Tra
balho, pois é claro que a flexibilização de direitos
nada mais significa do que abrir mão deles. A legisla
ção atual permite que acordos coletivos sejam cele
brados em condições mais vantajosas do que as já
previstas.

Assim, sob o falacioso pretexto de flexibilizar as
relações trabalhistas e aumentar a oferta de empre
go, o que se quer é acabar com direitos elementares e
históricos dos trabalhadores brasileiros. É mais uma
etapa do processo de submissão dos trabalhadores a
condições degradantes de trabalho, não bastasse o
altíssimo nível de desemprego que avilta ainda mais
os já escandalosos e baixos salários brasileiros.
Como bem disse o ilustre Deputado Dr. Rosinha on
tem, indignado com esses abusos, "a continuar esse
estado de coisas - quem sabe - o Governo FHC te
nha a intenção de revogar de uma vez a Lei Áurea e
restabelecer a escravidão no Brasil".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não é
possível que não haja nesta Casa, mesmo na base de
sustentação do Governo, Deputados sensíveis diante
dos desatinos perpetrados contra os servidores públi
cos. Não é admissível essa insensibilidade a milhares
de estudantes sem aula, a milhões de segurados sem
assistência, a milhões de pacientes de hospitais uni-
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versitários sem assistência e ao desmonte do serviço 1989, junto ao congelamento dos preços agrícolas, os
público. É hora de começar trabalho firme com o obje- custos dos financiamentos foram corrigidos em 15%.
tivo de reabrir as negociações e por fim a desgastante Em 1990, observou-se salto no endividamento dos
impasse que não interessa aos servidores nem à so- agricultores com as decisões do Plano Collor, que
ciedade brasileira. culminaram com a correção das dívidas em 74,02%,

Estamos oficiando, nesta data, aos Exmos. Mi- enquanto os preços agrícolas foram reajustados em
nistros do Planejamento e da Previdência Social, rei- apenas 33%. Para agravar a situação, o Plano Collor
terando a solicitação para que negociem seriamente 11, mediante a Lei n° 8.177, de março de 1991, deter-
com a representação dos servidores públicos federa- minou a substituição, pela TR, dos indexadores de
is e atendam às suas justas reivindicações. O Brasil correção monetária previstos em contratos já firma-
só tem a ganhar com serviço público de qualidade, o dos. Posteriormente, o Poder Judiciário julgou a in-
que se consegue com salários dignos. constitucionalidade do dispositivo.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto. O fenômeno do endividamento do setor agrícola
Este Parlamento precisa assumir a responsabilidade, assumiu tamanha relevância que o tema passou a
perante a Nação brasileira, de discutir o endividamento compor a agenda política nacional, estimulando a cri-
dos pequenos produtores, efeito colateral da atual polí- ação, em 1993, de Comissão Parlamentar Mista de
tica agrícola do Governo Fernando Henrique Cardoso. Inquérito destinada a estudar as suas causas e a

Gostaríamos de tecer alguns comentários sobre apontar soluções para o problema.
as incoerências da divulgação, pelo Governo Federal, Para abreviar essa reconstituição, destaquemos
da performance da agricultura e do programa de re- a trajetória de deterioração extraordinária da renda
forma agrária, que não retrata a fiel realidade obser- agrícola a partir do Plano Real, que impôs ao setor o
vada no setor agrário nacional. papel de âncora verde do programa de estabilização

As mudanças no modelo de crédito rural das úl- da moeda.
timas décadas não conseguiram ser assimiladas pe- Dados mais recentes informam que desde o iní-
los setores produtivos da agricultura, dada a assime- cio do Plano Real a transferência de renda da agricul-
tria verificada entre a evolução dos custos dos financi- tura para outros setores da economia alcança fantás-
amentos e as receitas geradas pela atividade. A di- ticos 24 bilhões de reais, o que equivale a cerca de
mensão da dívidas acumuladas por milhares de agri- 40% do valor bruto da produção agropecuária e, coin-
cultores brasileiros relativas ao crédito rural constitui cidentemente, ao mesmo valor do estoque atual das
um dos indicadores mais evidentes da profunda crise dívidas agrícolas.
socioeconômica vivenciada pela agricultura nacional. No primeiro ano do Governo FHC, em 1995, a

Os fatos demonstram a magnitude da crise da perda de renda setorial estimada em 10 bilhões de re-
agricultura brasileira que, notadamente, a partir do ais mobilizou a classe política pela adoção de medi-
período Fernando Henrique Cardoso, vem assumin- das de enfrentamento do endividamento. Assim, gra-
do proporções fortemente desmobilizadoras das for- ças a pressões políticas, o Governo adotou o proces-
ças produtivas do setor, com ênfase, segundo dados so de alongamento das dívidas no bojo do chamado
do IBGE, nos setores de base familiar. Programa de Securitização.

Merecem destaque, numa reconstituição dos fa- Naquela oportunidade, o Partido dos Trabalha-
tores conjunturais alimentadores do quadro de dívi- dores, com a compreensão das verdadeiras causas,
das acumuladas pelos agricultores, os efeitos dos su- da abrangência e dos efeitos do quadro de endivida-
cessivos planos econômicos implantados no Brasil. mento da agricultura, ofereceu proposta alternativa
No lançamento do Plano Cruzado, de 1986, o discur- de tratamento da questão, por intermédio dos Parla-
so da inflação zero levou à extinção da correção mo- mentares que compõem o Núcleo Agrário da banca-
netária, o que estimulou a corrida ao crédito pelos da na Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo em
produtores rurais. Em 1987, já com o retorno da infla- que apresentou a proposta, o PT antecipou, por meio
ção, a implantação do Plano Bresser reintroduziu a in- dos veículos da imprensa nacional, a absoluta inade-
cidência da correção monetária plena nos financia- quação do Programa de Securitização acertado entre
mentos agrícolas, com a promessa fracassada de re- Governo e Frente Parlamentar da Agricultura. Obvia-
dução da inflação, o que acabou restringindo forte- mente, tanto os ruralistas quanto o Governo ignora-
mente a capacidade de pagamento dos agricultores ram as nossas propostas e prognósticos. .
e, por conseguinte, aumentando consideravelmente o Após quatro anos de existência, o programa
endividamento. Com a edição do Plano Verão, em conseguiu a proeza de erodir o Tesouro sem resolver
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ou sequer amenizar o processo de endividamento.
Dados do Tesouro Nacional mostram que somente a
título de equalização de taxas, até 1998, o programa
havia consumido 2,4 bilhões de reais da sociedade
brasileira, que acabaram irrigando os lucros do Siste
ma Financeiro. Detalhe: por absoluta falta de condi
ções de pagamento pela maioria dos agricultores, o
Governo foi obrigado a prorrogar o vencimento das
duas parcelas da securitização previstas para 1997 e
1998.

Fique registrado que, além da ineficácia da pro
posta de securitização, curiosamente, o endivida
mento do setor, no período do Plano Real, é de res
ponsabilidade direta de setores políticos do Congres
so Nacional, representantes de segmentos patronais
da agricultura. Isso porque, após a aprovação, com o
apoio do PT, de dispositivo que incluiu na Lei n°
8.880/94 a determinação da equivalência entre a evo
lução dos custos dos financiamentos e a variação dos
preços mínimos, aqueles Parlamentares entraram em
acordo com o Governo pela edição de Medida Provi
sória atualmente sob o nO 1.886-39, que desde aquela
época vem adiando a entrada em vigor do citado dis
positivo da lei.

Este ano, o Governo enviou ao Congresso Naci
onal proposta orçamentária da União para o exercício
2002. Cabe destacar as restrições impostas pelo pro
jeto para setores estratégicos, a exemplo da política
agrícola. Os programas relacionados com a agricultu
ra sofreram cortes substanciais, percebendo-se aí a
continuidade da prática da acentuada indisponibiliza
ção de recursos autorizados para o setor, como de
monstram os dados da execução orçamentária de
2001.

O Governo, a cada ano, deixa de dar crédito
novo e sempre prorroga o endividamento, o que é
ruim para os agricultores que não têm perspectivas
de quitar suas dívidas e, consequentemente, não re
cebem crédito novo. Etambém não é bom para o ban
co, pois sem dinheiro novo fica com crédito Iim~ado. E
é péssimo para o País, pois encolhe o seu potencial
de produção.

Sr. Presidente, as nossas preocupações com o
endividamento transcendem os efeitos do fenômeno
na desorganização da estrutura produtiva de assen
tados e de agricultores familiares. O seu alcance sis
têmico ameaça as próprias funções estratégicas da
agricultura brasileira. Afinal, o valor total das dívidas
atuais do setor agrícola, em torno de R$ 52 bilhões,
supera em R$ 12 bilhões o PIB da agricultura, ativida
de primária. Desse total, cerca de R$ 30 bilhões cor-

respondem a débitos em condição de anormalidade,
equivalentes a 40% do PIB da agropecuária.

Em tais circunstâncias, os encargos financeiros
do crédito rural consomem, hoje, o correspondente a
6,2% da renda bruta da agropecuária anual. Conside
rando-se os 12,5% equivalentes à renda rural utiliza
da para a amortização das dívidas, tem-se que 18,7%
da renda bruta do setor agropecuário destinam-se, a
cada ano, para pagamentos ao Sistema Financeiro.
Em números absolutos, significa que, anualmente,
em torno de R$ 16,3 bilhões da agricultura são desti
nados ao serviço da dívida, mais as amortizações do
principal.

Cumpre ressaltar que a definição de taxas de ju
ros fixas para o PRONAF, de fato, resultou em encar
gos bem inferiores às taxas de mercado. Todavia, o
que determina a capacidade de pagamento dos agri
cultores familiares, no caso, é a receita gerada pela
atividade agrícola. Assim, os menores custos relati
vos do PRONAF, incluídos os rebates conferidos, su
peram com larga margem a evolução da receita agrí
cola em processo de franca deterioração.

Mais que números, a melhor testemunha da gra
vidade da dimensão política do endividamento tem
sido o desespero estampado no rosto de milhares de
trabalhadores honrados, que se manifestam moral e
materialmente arrasados pelo processo crescente de
endividamento, sem qualquer expectativa de saná-lo.

Vejam V. Exas. que na França é repassado à
agricultura cerca de 1 bilhão de dólares, a cada ano,
na forma de subsídios. E naquele país se gasta cerca
de 750 dólares na produção de uma tonelada de açú
car, trabalhando a partir da beterraba cultivada por
pequenas produções.

Aqui no Brasil é possível produzir uma tonelada
da cana-de-açúcar, que tem valor nutritivo bem me
lhor, por cerca de 260 dólares, mas não temos como
competir com a França e com outros países, pois
eles adotam regras de competição que praticamente
impedem a comercialização do nosso produto. A
França faz isso exatamente para proteger os seus
produtores.

Ao contrário da França, o Brasil não protege os
seus produtores, não subsidia a agricultura. E o pior:
cobra-lhes taxas de juros exorbitantes que chegam
até a 80% ao ano, ou seja, política suicida. E o Presi
dente do Banco do Brasil reconhece a necessidade
de urgente solução para o problema. Segundo reco
nhecem alguns setores do próprio Governo, na práti
ca, realmente nada se paga, e a dívida somente au
menta. Com a regularização, milhões de agricultores
do Brasil poderiam ser beneficiados.
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Sr. Presidente, centenas de trabalhadores rurais na Câmara dos Deputados, estão traduzidas em cer-
estão acampados em Brasília desde o dia 3 de se- ca de dezoito proposições que enfrentam as resistên-
tembro. Ontem, participaram do Tribunal Popular da cias ferrenhas de ruralistas e do Governo.
Reforma Agrária, realizado no Auditório Petrônio Por- É preciso pensar em soluções para o País. E fa-
tella, do Senado Federal, e resolveram ficar em vigília zer isso é exatamente viabilizar setores que têm mai-
permanente para exigir do Governo Federal a reaber- ores potencialidades. Sem dúvida alguma, a agricul-
tura da negociação da pauta de reivindicações. Per- tura é um deles.
maneceram no auditório do Senado, além dos. a.gri~ Por essa razão, apóio as manifestações dos tra-
cultores, dezenas de Parla~entares do PT. Participei balhadores rurais e espero contar com o apoio desta
do protesto, buscando pressl~nar o Go~erno Fed~ral, Casa para ver aprovado projeto de desenvolvimento
q~e se f~z de sur?o e m,u~o diante de tao grave.sltua- econômico para o País que vise à promoção da cida-
çao soc~a~,. ou seJ~, a d,lvlda dos pequenos ~gncult?- dania e à erradicação da pobreza e da miséria que in-
res. A vlgllla ter~.lnou as 22h desta terça-feira, apos cidem sobre milhões de brasileiros.
promessa do MInistro Raul Jungmann, do Desenvol- ..
vimento Agrário, de receber os trabalhadores rurais Era o que tinha a dizer.
hoje, às 10h. Se não houver acordo por parte do Go- O SR. REGINALDO GERMANO (Blo-
vemo, haverá novas e mais radicais manifestações co/PFL-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nos próximos dias. Sras. e Srs. Deputados, algumas pessoas dizem que

Esperamos, confiantes, solução para o proble- esta Casa se tran~formou numa,de!egacia de polícia
ma e apelamos para o Presidente Aécio Neves no dado o grande numero de denuncias apresentadas
sentido de que inclua na pauta de votação o projeto, contra seus membros.
que já tem pedido de urgência. A que me chama mais a atenção é a relativa à

Entendemos que nova política agrícola, associ- CPI das Obras Inacabadas. Confesso que estrem~ce-

ada a programa massivo e efetivo de reforma agrária, mos no momento em que fora.m levantadas suspeitas
constitui medida indispensável ao enfrentamento do sobre os seus trabalhos. DepoiS, no entanto, tomamos
dramático quadro social brasileiro e à retomada de conhecimento de que foi formada outra Comissão para
projeto sustentável de desenvolvimento econômico. investigar o assunto. As denúncias não foram confir-

Para tanto, especificamente no âmbito da políti- ~adas porque o Parlame~ta~ que as ap~esentou não
ca agrícola, impõe-se a adoção de medidas que pro- dlvulg~u o n~me do emp~eltelroque se disse ameaça-
tejam os agricultores brasileiros da concorrência des- do de Inclusao no relato riO daquela CPI.
leal e predatória atualmente observada com a ampla Atitude muito estranha, a meu ver, é apresentar,
liberalização da economia agrícola do País, o que tor- principalmente à imprensa, denúncia contra homem
na inevitável a adoção de postura soberana, corajosa de bem sem profundo conhecimento de causa e sem
e independente do Governo brasileiro nas negocia- provas que confirmem seu envolvimento em ato ilegal.
ções da Rodada do Milênio, da Organização Mundial Sr. Presidente, como ficarão o Presidente da CPI
do Comércio (OMC). das Obras Inacabadas e os Deputados que a com-

A valorização dos instrumentos públicos de in- põem? S.Exas. tiveram sua dignidade lançada à prova,
tervenção na comercialização agrícola, em nome da sob suspeita, sem que se tenha apresentado, até o
política de soberania alimentar e dos interesses da presente momento, qualquer prova que os incrimine.
agricultura familiar, torna-se indispensável no marco Meu Deus! Não sei como vamos agir a partir
da nova política. deste momento, pois já existe denúncia contra outro

O fortalecimento do crédito rural com aporte de Parlamentar. Espero que seja comprovada para, pelo
recursos compatível com as exigências do setor; res- menos, justificar a situação. Realmente, esta Casa vi-
gate da eficácia do dispositivo da Lei n° 8.880/94, an- rou delegacia de polícia, porque o número de denún-
tes mencionada; e adoção de subsídios às atividades cias é muito grande enquanto a comprovação, com
estratégicas sob a perspectiva do mercado interno base em investigações, torna-se cada vez mais difícil.
para médios e pequenos agricultores, da mesma for- Imagino a situação do Deputado Damião Felici-
ma, constituem medidas indispensáveis à recupera- ano, do PMDB da Paraíba. Quem limpará o seu nome,
ção das funções estratégicas da agricultura brasileira. já que não conseguiram provar o seu envolvimento ou

Essas ações incluem-se, pois, no conjunto de o da Comissão que preside em qualquer tipo de falca-
outras relevantes que compõem a agenda do Partido trua? O colega que o acusou não apresentou provas
dos Trabalhadores para o setor agrário nacional que, de sua participação no episódio, mas o deixou numa
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situação difícil. Gostaria que o assunto fosse esclare
cido, para afastar a suspeita que paira sobre S.Exa

Caso se afaste a hipótese de envolvimento do
Deputado Damião Feliciano, ficam as perguntas: será
que não queriam a investigação das obras inacaba
das? A quem interessava esconder os empresários
que desviaram dinheiro da Nação destinado a obras
que não foram concluídas? Como foi usado esse di
nheiro? Por que razão um Parlamentar foi acusado
em público sem a apresentação de provas concretas?

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, devemos
tomar muito cuidado com esse tipo de denúncias,
que, infelizmente, estão tomando conta da Nação.
Não sei se tal prática tem algo a ver com as eleições
do próximo ano ou se com ela se pretende esconder
algo. O fato é que o "denuncismo" está tomando conta
desta Casa e prejudicando pessoas de bem.

Para denunciar alguém é preciso apresentar
provas. Fizeram acusações a um Deputado - até pro
va em contrário, íntegro e honesto - e à Comissão
que preside, mas não apresentaram provas.

Sr. Presidente, deixo aqui o meu protesto contra
essa forma de fazer política em nosso País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. COSTA FERREIRA (Bloco/PFL-MA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a administração da economia de um
país é sempre avaliada em função dos resultados que
produz. Para a população, o que importa é o preço do
pão e do leite, o poder de compra dos salários, as
oportunidades de emprego. Os gráficos, as estatísti
cas e as projeções pertencem ao mundo das teorias,
que mudam a todo instante e frustram as pretensões
dos acadêmicos de apreender a realidade.

Nesse sentido, a economia brasileira não vai
nada bem. Os economistas ocupam a imprensa com
uma linguagem difícil, que ninguém entende e que
não explica nada. Enquanto isso, a moeda desvalori
za-se, a inflação assusta as donas de casa e o de
semprego cresce em ritmo acelerado.

O povo quer apoiar o Governo e o Real. Nós se
guimos o povo nesse desejo. Mas é preciso que o Go
verno apresente resultados concretos e ofereça be
nefícios em troca do esforço que exige de todos.

Não faz sentido cobrar mais sacrifícios da popu
lação trabalhadora. É injusto e incoerente. O cidadão
comum está cansado de promessas vazias e assus
tado com a impotência das autoridades econômicas.
As explicações não convencem e a sociedade perce
be que o Governo toma decisões a partir de pressões
externas.

'.,~. ':

Como explicar a empregados e patrões que to
dos terão de trabalhar mais, para ganhar menos, e
que a inflação vai aumentar, mas não haverá reajuste
de salários? E que, apesar de tudo isso, o País vai en
colher e milhares de empregos serão perdidos?

Vamos justificar esse esforço enorme dizendo
que temos de cumprir metas acertadas com o FMI ?
Quem são esses estrangeiros que chegam em Brasí
lia ditando regras e impondo restrições? O povo brasi
leiro não votou neles, não os elegeu para administrar
a economia nacional.

A culpa é da globalização? Mas isso não passa
de uma palavra vazia. Ninguém é obrigado a abrir sua
casa e vender seu patrimônio. Se os mercados finan
ceiros estão enlouquecidos pela especulação, então
devemos ter cautela quando negociarmos com títulos
e moedas estrangeiras.

O povo votou no Presidente Fernando Henrique
Cardoso e o elegeu como guardião da soberania na
cional. Todos queremos apoiálo em seus objetivos,
mas as coisas devem ser feitas com racionalidade e
transparência.

Todos sabem o quanto é grande a escassez de
dinheiro na economia. Os trabalhadores estão com as
contas espremidas e os empresários lutam desespe
radamente contra o aumento sufocante de custos e
contra a concorrência selvagem. É um contexto clara
mente recessivo, uma tendência contracionista, que
já se manifesta desde o ano passado.

Nessa situação, é irracional propor mais reces
são, mais arrocho de salários, mais corte nos gastos
públicos, mais desemprego e mais inflação. Se uma
pessoa está com a saúde abalada, então ela precisa
de estímulos positivos, de vitalidade, e não de medi
camentos que a deprimam.

Se o Governo quer ganhar a confiança da popu
lação, então deve agir para preservar e expandir a
renda e o emprego. Afinal de contas, o Brasil tem uma
imensa população jovem, que não pode ser obrigada
a arcar com os custos de erros que não cometeu.
Sem emprego, sem renda para manter a si e a seus fi
lhos, o que farão esses milhões de adolescentes que
estão ingressando no mercado de trabalho? Vão mo
rar com os pais, pedir esmolas, roubar, tomar drogas
e fugir da realidade absurda?

Lançar o País numa recessão profunda é insen
satez. Além de criar enormes problemas sociais, não
vai resolver as questões econômicas estruturais.
Essas permanecerão, agravadas pelo empobreci
mento coletivo.

O Brasil precisa de decisões corajosas para en
frentar a crise. Decisões que apontem para a recupe-

.' .
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ração da renda e do emprego e que atendam às ex- A Prefeitura de um Município onde há explora-
pectativas dos brasileiros. ção do trabalho infantil sem fiscalização adequada in-

Não vamos sacrificar nossos filhos em nome de viabiliza a constituição do Conselho Municipal dos Di-
exigências externas de quem não nos conhece e s6 reitos da Criança e do Conselho Tutelar, mostrando
pensa o Brasil como uma fonte de ganhos fáceis atra- que não tem nenhum compromisso com a criança e
vés da ciranda financeira. com o adolescente, com a área social, enfim. É preci-

A riqueza de uma nação está no trabalho e na so uma ação enérgica das ~ut~ridades ~ontra esse
produção. Os lucros da especulação sobem como ba- comportamen~o. A Subcomlssao da Cnanç~ e do
lões de borracha: impressionam no começo, mas logo Adolescente, Junt~mente com se~or~s ~~ sociedade
estouram e desaparecem sem deixar vestfgios. de Guara~ema~ vai pro~o~ uma aça.o Judicial para que

. . . cesse a vlolaçao aos direitos da cnança e do adoles-
O Brasil precisa reagir. cente e, fundamentalmente, para que seja respeitado
Obrigado. o Estatuto da Criança e do Adolescente naquele Mu-
O SA. ORLANDO FANTAZZINI (PT-SP) - Sr. nicípio.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Subcomissão O Estatuto da Criança e do Adolescente tem
da Criança e do Adolescente desta Casa, desde que, mais de dez anos, mas ainda sofre a oposição de de-
após a instalação, passou a desenvolver suas fun- terminados políticos e administradores públicos.
ções neste ~no, tem ~e~ebido co~stantes denúncias Era o que tinha a dizer.
de ~esrespelto aos direitos da criança e do adoles- O SR. DA. HELENO (PSDB-RJ. Pronuncia o se-
cene... guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

. O fato mais recente e CUriOSO aco~teceu ontem tados, volto à tribuna para proclamar que a minha
n~ Cidade ~e Guararema, a ~uarenta minutos da Ca- querida cidade do Rio de Janeiro viveu intensamente,
pltal de Sao Paulo. A Prefeita, do PSDB, convocou nesses últimos dias o Festival do Rio BR 2001 oca-
eleição para o Conselho dos Di~eitos da C.rian~a ~ .do sião em que se tran~formou completamente nu~a ci-
Adolescente - e o fez em razao de medida JudiCial. dade cinematográfica ou melhor em mais uma Capi-
Há cinco anos no poder, recusava-se a implantar o tal do cinema. ' ,
Estatuto da Criança e do Adolescente no Município. O d . t d O t d I t' à. . es e a assina ura o ecre o e ncen IVO
Lei aprovada em 1988 determinava que o Conselho C It I P 'd t F d H . C d
deveria ser composto por dezesseis membros. A refe- u ura~ pe o resl. ~n e ernan o ennque ar 0-
'd I' f' It d 1999 C Ih 50, o cinema braSileiro vem passando por grandes

ri a el OI a era a em , e o onse o .passou a metamorfoses, experimentando momentos de muito
s~r composto por dez membros. Mesmo aSSim, a ~r~- entusiasmo e até de euforia.
feita, em decreto regulamentar, convocou eleIça0 . .
para dezesseis membros e vetou a inscrição de enti- _ O engaJa~ento d~ P~TROBRAS n.a .estlmula-
dades, prevista no Estatuto da Criança e do Adoles- çao da.s .produçoe.s naclon~ls chegou ao aplce com o
cente, fazendo com que as pessoas que quisessem patro?lnlo do_festival do Cinema, o que coroou essa
concorrer à composição do Conselho da Criança e do perfeita relaçao.
Adolescente o fizessem de forma individualizada, o O cinema é, sem dúvida, uma das manifesta-
que afronta o Estatuto. ções culturais que mais galvanizam a identidade naci-

Setores da sociedade civil manifestaram-se onal, levando ao mundo nossas paisagens, histórias,
contrários à forma como estava sendo conduzido o idioma e até mesmo a nossa música.
processo eleitoral, em desconformidade com o que Nada mais condizente, portanto, que a imagem
dispõe o art. 88 do Estatuto da Criança e do Adoles- de uma empresa genuinamente brasileira, como a
cente. PETROBRAS, associada à mais abrangente das ar-

Lamentamos a postura da Prefeita da cidade de tes, o cinema.
Guararema, que quer impedir a instalação do Conse- O festival do Rio mobilizou a população e a mi-
lho no Município, inviabilizando a assistência às crian- dia, gerando fluxos comercial e cultural. Ele foi, sem
ças e aos adolescentes da região, que, conforme vári- dúvida, o astro rei da cidade do Rio de Janeiro.
as denúncias, saem às 3 horas da manhã para traba- Cinemas como o Art Fashion Hall, Art Shopping,
Ihar em chácaras de flores ou em olarias, e de lá Centro Cultural da Justiça Federal, Casa Rui Barbo-
saem direto para a escola, para não perderem a aula, sa, Copacabana, Espaço UNIBANCO, Espaço Barra
onde chegam sujas e cansadas. São crianças de 9, Point, Estação Botafogo e muitos outros foram requi-
10, 11 anos. sitados para a exibição de centenas de filmes, não só
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os nacionais, como os estrangeiros, principalmente País lhes pertence, que a geração em formação vai
os lançamentos feitos nos últimos meses. dirigir os destinos da nossa Nação, num caminho de

Os números impressionam o homem comum prosperidade, desenvolvimento e bem-estar social.
que participe de qualquer megaevento. Durante os Mas o passar dos anos, na grande maioria dos
doze dias de festival, foram 450 pessoas dedicadas, casos, revela uma situação discriminatória e injusta
trabalhando incessantemente, o que provocou a atra- contra os jovens brasileiros, impedidos de estudar,
ção de 200 mil cinéfilos para 30 cinemas, entre eles brincar e até de se alimentar por força de um sistema
100 convidados VIPs vindos de vários pontos do excludente, que massacra os pobres e privilegia a mi-
mundo. Nas telas, 400 filmes inéditos de 30 países, in- noria de ricos.
cluindo as 41 produções brasileiras. Entre os filmes Sr. Presidente, os vários estudos produzidos
nacionais, 10 estarão concorrendo a prêmios de apo- pelo UNICEF e entidades que atuam na defesa dos
io à comercialização. direitos das crianças e adolescentes são unânimes

O festival do cinema do Rio de Janeiro foi criado em apontar que, a perdurar o quadro atual, o Brasil
há três anos. Nesse período de evolução, o progres- deixa de ser o país do futuro para tornar-se um país
so, em termos de organização e grandeza, foi sempre sem presente e sem futuro. Aexceção dos que po-
uma tônica. dem gozar de privilégios graças ao poder econômico,

Vale registrar que um acontecimento dessa na- a grande maioria dos jovens não tem acesso aos mais
tureza traz para o Brasil lucros em vários aspectos: básicos direitos constitucionais, engrossando a mas-
cultural, que mostra para o mundo a qualidade dos sa populacional que é marginalizada nos grandes
nossos filmes; comercial, pois ao exibir nossas bele- centros urbanos e mesmo no campo, sem qualquer
zas naturais, atrai, em conseqüência, o turista e, com tipo de amparo governamental. O resultado dessa ló-
isso, divisas para o País. gica insensata é ao que todos assistimos: aumento da

A presença da PETROBRAS, através da BR vi?Jência; exploração do trabalho infantil: crescente
Distribuidora como patrocinadora do festival, mostra, numero de menores abandon~~o~ na~ cl?ades; ele-
acima de tudo, a visão desse grande Presidente que é va~o co_nsum? de drogas e balxlsslmo Indlce de alfa-
o nosso Henri Philippe. betlzaçao de Jovens.

Além desse evento, a PETROBRAS patrocina ,Sr. Pr~s~dente, Sras. e Srs. Deputados, n~.o é
outros trabalhos na área da cultura a saber: Acade- posslveJ eXimir os Governos de suas responsablllda-
mia Brasileira do Cinema' Cinemat~ca do Man' Multi- des com a questão da criança e do adolescente. Nes-
plex; patrocínio a 100 fil~es; Museu do Cinem~; Cine te se~tido, pouco ou quase_nada tem sido feito_ para
Odeon BR; Censo Cinematográfico Brasileiro; Cine- s?luclonar .0. problema, a nao ser a man.ute~ç?o ?e
ma BR em Movimento; Escola de Cinema Darcy Ribe- slstemas_VICiados ~ q~e resultam em mais vlolencla,
iro' Festivais do Cinema Brasileiro de Miami' Paris' exploraçao e marginalidade. Para fazer frente a este
Gr~mado' Brasília' Búzios Vitória' Brazilion Ci~ema ~ quadro desolador, uma iniciativa inovadora vem sen-
o 4E Congresso B~asileiro'de Cin~ma. d~ ~olocada em prática ~o Município de Coron~1 Fa-

Com todo esse apoio da PETROBRAS e, obvia- bnclano e que, leva~a adiante com a mesm.~ seneda-

mente, do ~róprio Pre~i~ent~ Fernando Henrique ~eel~~~~n~~~~:,:~eb~~~~;O~romete modificar para
Cardoso, o cinema braSileiro vive o grande momento p .. . .
de alçar vôos inimagináveis. Em Fabnclano, no Vale do Aço mineirO, o Con-

, . . selho de Segurança Pública e Defesa Social, apoiado
. Parabens e. s.ucesso a todos ~s que direta ou In- pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adoles-

diretamente participam do nos~o cinema. . cente e pelo Conselho Tutelar, está inaugurando este
_ Antes de e~cerrar, gostan~de faze~ u~a confls- mês a Unidade de Apoio à Criança e ao Adolescente

sao: sou um apaixonado pelo CInema, prinCipalmente _ UNACAD. O objetivo é oferecer acompanhamento
pelo nosso verde-e-amarelo. pedagógico-educativa-social aos menores infratores

Era o que tinha a dizer. em liberdade assistida, trabalhando também suas fa-
Muito obrigado. mílias, como forma de atingir as raízes dos problemas
O SR. JOÃO MAGNO (pT-MG. Pronuncia o se- da marginalidade infantil.

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- Não se trata de mais um posto da FEBEM nos
tados, toda criança nascida no Brasil e especialmente moldes tradicionais, que condenam crianças e ado-
aquelas que têm a sorte de chegar às escolas são, lescentes infratores ao mundo do crime. A UNACAD é
desde cedo, estimuladas a acreditar que o futuro do um programa pioneiro em Minas Gerais, pois oferece
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ARTIGOS A QUE SE REFERE A
ORADORA:

Diretor do BC revela como Banespa foi arrui
nado

Segundo Carlos Eduardo de Freitas, gestões de
Quércia e Fleury quebraram a instituição

5uely Caldas
Brasília - "O Banespa foi assaltado pelo Estado

e por empresas privadas e seu patrimônio destruído.
Só após o Raet (Regime de Administração Especial
Temporária) pararam as práticas ruinosas de gestões
anteriores", afirmou ao Estado o diretor de Finanças
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acompanhamento socioeducativo a menores infrato- Públicas e Regimes Especiais do Banco Central, Car-
res em sistema semi-albergado. O jovem permanece los Eduardo de Freitas, ao resumir o que aconteceu
durante o dia na Unidade, participando de atividades com o Banespa nas gestões dos ex-governadores
educativas e cursos profissionalizantes, e à noite fica Orestes Quércia e Lufs Antonio Fleury Filho.
com sua família, com apoio do Conselho Tutelar, do Quase seis anos depois da intervenção federal
Conselho de Segurança e do Ministério Público. no banco, pela primeira vez um diretor do BC revela

A Unidade inicia seu trabalho com força repre- em detalhes o que apurou o inquérito do BC, encerra-
sentativa da comunidade e graças ao apoio da Prefei- do em agosto de 1995: uma vasta coleção de opera-
tura Municipal, que empresta uma sede provisória, já ções de crédito irregulares que causaram um rombo
antevendo os frutos duradouros que poderão ser co- de R$29,3 bilhões (valor de dezembro de 1997), fi-
Ihidos nos próximos anos. nanciado pelo contribuinte brasileiro. Esta quantia da-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a ria para matar a fome da população que vive em con-
UNACAD terá muito a contribuir para mudar uma rea- dições miseráveis por mais de um ano.
lidade que envergonha o País. Quiçá o sucesso desta Foi justamente na gestão de Fleury, hoje Presi-
iniciativa sirva de embrião para o surgimento de uma dente da CPI do Banespa, que ocorreu a maior con-
nova sociedade verdadeiramente comprometida com centração de operações ruinosas com os setores pú-
o futuro. A UNACAD vai representar, também, a mu- blico e privado. O inquérito apurou três principais cau-
dança de consciência e de atitude dos governantes sas do rombo. A primeira seria a excessiva concentra-
que teimam em preservar, nos discursos eleitoreiros, ção de créditos em favor do setor público - na virada
as políticas de prioridade social, enquanto na prática do governo Quércia para Fleury, em 30-12-90, soma-
não estimulam a educação, a saúde, a formação ética vam US$5,95 bilhões, quase sete vezes o patrimônio
e a cidadania dos nossos jovens. líquido do banco na época e quatro anos depois a df-

Sr. Presidente, peço a V.Exa que meu pronuncia- vida do Estado havia dobrado, saltando para
mento seja divulgado nos órgãos de comunicação da US$11 ,126 bilhões - e gerenciamento da dívida mo-
Casa. biliária do Estado, a segunda, centenas de créditos

Era o que tinha a dizer. não pagos concedidos a empresas privadas (em
A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB-RS. Sem revi- 31-12-94 os ~ré~itos de difíc.il recebiment~ t~ta!iz~-

são da oradora.) - Sr. Presidente, solicito a V.Exa in- va~ US$6,9 bllh~es, qu~se tres vezes o patnmonlo 11-
serção nos Anais da Casa de artigos publicados no qUldo). E a t.ercelra senam outros fatores de r~lev?,

jornal O Estado de S.Paulo e no jornal O Sul, tratan- como os 5 mil contratados do Baneser e transfer~ncla
do da CPI do BANESPA que nesta Casa transcorre. para o banco do pagamento de complementaçao de

Neles está consig~ada a minha opinião de que apos:ntadorias de ~ ,4 ~il funcionári?s. .
examinar o BANESPA apenas depois de 30 de de- O Banespa nao fOI sempre assim. Como diretor
zembro de 1994 é querer trazer os problemas daque- do BC, conheci ~s bons tempos do inf~io dos a~os 8_0,
le banco a uma gestão que se iniciou em 10 de janeiro um banco respeitado. Entre 87 e 94 e que a sltuaçao
de 1995. deteriorou, O inquérito examinou 100 operações de

crédito de recebimento duvidoso e a maior parte foi
contratada no governo Fleury", diz Freitas.

O diretor do BC acrescenta que o inquérito do
Banespa é rico em provas documentais, como o rela
tório do BC que implica o ex-senador Jader Barbalho
em desvio de dinheiro do Banpará. Há semelhanças
nos dois casos. Os bancos são estaduais e os agen
tes do uso do dinheiro governadores.

Camarões - Há até uma operação de crédito
de US$14,3 milhões para a Fazenda Cacau Açu, no
Vale da Ribeira, pare criação de camarões em tan
ques de água doce, muito parecida com o emprésti
mo da Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia (SUDAM) para a atual mulher de Jader,
Márcia Centeno, construir um ranário. Nos dois casos
o investimento não foi concretizado.



Fleury diz que responsabilidade é de ex-direto
res

Ele garante que se sente confortável no coman
do de CPI que apura causas da ruína do Banespa

Paulo de Tarso Lyra
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"~ão havi~ crit~r!os para aprovar créditos, as Brasília - O deputado Luiz Antônio Fleury Filho
garantias eram Insuficientes, os pareceres técnicos (PTB-SP) diz estar confortável na presidência da CPI
contrários, novos e contínuos créditos eram concedi- do Banespa e não pretende renunciar ao posto. Últi-
dos para quem já estava inadimplente. mo governador antes da intervenção federal no ban-

São práticas bancárias absurdas que só o dolo co, ele garante que o inquérito do Banco Central não
pode justificar", indigna-se Freitas. inclui seu nome como um dos responsáveis pela ruí-

Entre os "absurdos", ele conta o caso do consór- na financeira da instituição.
cio de caminhões Vega Sopave, que acumulou cinco A CPI, lembra o ex-governador, também não
operações não pagas e foi chamado para negociar pode atingi-lo, pois foi criada para investigar fatos
um acordo da dívida. Depois de a Vega concordar posteriores à intervenção federal, ocorrida na virada
com o valor e assinar a confissão de dívida, dois fun- de 1994 para 1995. "Só se for criada outra CPI, base-
cionários do banco, espontaneamente, decidiram re- ada em novo requerimento", afirma. ''Tudo o que veio
duzir este valor em US$2,8 milhões, concedendo um antes de 95 está esmiuçado no relatório do inquérito
surpreendente e desnecessário perdão da dívida. do Banco Central." É justamente esse inquérito que
"Que caminho tomou este dinheiro? Os envolvidos detalha as relações entre o Banespa e empresas pri-
precisam responder", cobra do diretor do BC. vadas durante os governos de Orestes Quércia e Fle-

Paraquímica - Outro caso, o do empréstimo à ury. O acú~ulo de em~réstimos e créditos não pagos
Paraquímica "é ridículo", na avaliação de Freitas. Per- nesse penodo produzIu rombo de R$29,3 bilhões.
tencente ao empresário Paulo Macruz, esta empresa Algumas das operações foram confirmadas
tinha capital social realmente ridículo de US$349 o pelo deputado, mas ele atribui parte da responsabili-
que não a impediu de tomar no Bane~pa US$11 O~i- dade aos diretores do Banespa. Fleury lembra-se, por
Ihões (315 mil vezes maior do que seu capital) em vá- exemp'?, das duas Antecipações de Receita Orça-
rias operações. Uma delas, de US$23 milhões, ga- mentána (ARO) co~traídas por Quércia e que não fo-
nhou a interveniência do governador Fleury, que es- ram pagas, sendo Incorporadas à dívida do Estado
creveu carta a uma multinacional recomendando que em 1992. "Nós renegociamos essa dívida em dez
vendesse à Paraquímica sua unidade de fabricação a~o,~ e.estávamos pagando quando houve a interven-
de penicilina, porque esta tinha empréstimo no Ba- çao , diz.
nespa. Em relação ao Baneser, o deputado reconhece

Se o rombo de créditos não pagos por empre- ~ue havia funcionários c~ntratados pela empresa co-
sas privadas foi grande, pior com o setor público e ligada do Banesra que nao trabalhavam no banco:
muito mais com o governo estadual. No último ano de "Uma parte deles destinada para fazer a segu-
governo, Orestes Quércia tomou duas grandes Ante- rança nas escolas e outros atuavam com crianças ca-
cipações de Receita Orçamentária (ARO), que soma- r~ntes da periferia." Ele nega a existência de funcioná-
ram US$700 milhões e não pagou. A ARO é uma an- nos fantasmas.
tecipação de dinheiro que tem de ser paga no mesmo Em 1991, o Banespa passou a administrar dívi-
ano fiscal e com a arrecadação de ICMS. Quércia da imobiliária de São Paulo.
passou para Fleury, que também não pagou e incor- Fleury afirma que o governo tinha uma corretora
porou o débito na consolidação da dívida feita em de imóveis para administrar esse patrimônio, a Di-
1992, contrariando a lei. vesp, que foi extinta em 1991 por orientação do Banco

O caso Baneser, a gerência da dívida mobiliária Central. "O BC também obrigou a transferência des-
de São Paulo e a transferência para o Banespa do pa- sa: dívidas para os bancos estaduais".
gamento da complementação de aposentadoria dos A novela da Cooperativa Agrícola de Cotia está
funcionários completam o quadro de deterioração do presente na memória de Fleury. O presidente da CPI
patrimônio do banco, do uso indiscriminado de seus diz que a cooperativa, uma das maiores do País, to-
recursos pelos dois governadores, que resultaram na mou empréstimos em 89 bancos, entre os quais o
decretação da Raet em 30 de dezembro de 1994. Banco do Brasil, e nenhum deles foi quitado por cau

sa da falência da cooperativa. "Por que só o caso do
Banespa é considerado crime?", pergunta.

Outro enredo mal esclarecido envolve a Vasp,
privatizada em 1990 e que, mesmo inadimplente,
contraiu empréstimos de US$222 milhões no Ba
nespa.
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Fleury conta que, em 1991, o patrimônio da "É como entregar a presidência da CPI da CBF
Vasp foi hipotecado como garantia de empréstimos para o Ricardo Teixeira", compara o deputado Alberto
que até hoje não foram pagos: "O banco poderia ter Goldman (PSDB-SP), referindo-se ao presidente da
executado a Vasp, mas o que faríamos com uma frota Confederação Brasileira de Futebol (CBF), "Não vou
de aviões?" Ele garante que não foram concedidos coonestar nenhum processo de limpar a barra de nin-
novos empréstimos, mas promovida uma renegocia- guém", diz o deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR)
ção da dívida. referindo-se a Fleury.

Fleury admite também ter enviado um ofício a "A CPI foi criada para salvar pessoas e fuzilar
uma multinacional do setor farmacêutico para que outras", reforça a deputada Veda Crusius (PSDB-RS).
vendesse um setor da empresa, que fabricava penici- "Se não investigar o período para trás, a CPI fica des-
lina, para a empresa paulista Paraquímica, com capi- moralizada e a imagem da Câmara, comprometida",
tal de ape~a~ US$349 que ob~eve :mp~éstimo~ de adverte o deputado José Genoíno (PT-SP). "Não há
US$110 mllhoes n~ ~anespa. ~u ~ao tinha a f.lcha intervenção que não seja precedida de ação. Tem que
cadastral da P~raqulmlc.a, A multlnacl~nal estava. Indo investigar quem praticou essas ações", reafirma o Ií-
embora do Pais e achei que era precIso aproveitar a der do PT Walter Pinheiro (BA).
oportunidade para trazer empregos para o Estado", R h' . A d .. d G '
afirma ac a petlsta - pesar as cntlcas e enOlno

. . ,. . . e Pinheiro, os dois deputados que representam o PT
EXistem ainda mais ~ e.mpresas beneficiadas na CPI _ Iara Bernardi e Ricardo Berzoini ambos de

pelo Banespa com emprestlmos que chegam a _ . ' , .. '
US$440 3 'Ih- FI f' '. Sao Paulo e o ultImo ex-funclonarlo do Banespa -, ml oes. eury a Irma que ISSO e respon- , .
sabilidade dos diretores dos banco, não do governa- ajudaram o e~-g~vernador Fleury a el~ge~-se presl-

d "O ., do B co do B 'I sa-o quest'lona- dente da comlssao, por 11 votos a 2 e livra-lo do pe-
or. s preJulzos an rasl . d' 'd "F' f 'r b'

dos por um acaso, ao Presidente da República. no ~ investiga o'. ,OI elta uma a lança, uma .com ~-
, . naçao entre a maiOria dos deputados da CPI, Inclusl-

O ESTADO DE S.PAULO Segunda-feira, 8 de ve os do PI, para eleger Fleury e restringir o período
outubro de 2001 de apuração", acusa Veda.

Restrição pode desmoralizar CPI do Banespa "Essas pessoas conheciam direitinho o relatório
Suely Caldas do inquérito do BC, que acusa a gestão Fleury de inú-
Comissão não tem poderes para investigar os meras irregularidades, e organizaram a CPI como um

governos Quércia e Fleury jogo de cartas marcadas".

Brasília - A Comissão Parlamentar de Inquérito O líder Walter Pinheiro diz que o PT não destitui-
(CPI) do Banespa, criada na Câmara, pode ter o mes- rá seus dois representantes na CPI, mas vai cobrar
mo destino, da CPI das 9bras I~acabadas e morrer, uma mudança de posição. "Eles terão de mudar de
caso seus Integrantes nao ampliem pelo menos seu opinião e conseguir investigação dos períodos Quér-
perí~do de investigação, para abranger ta~bém ~s cia e Fleury:'
gestoes dos ex-governadores Orestes Quércla e LUIZ PSDB PT d' I _. d d., . _ e Ivergem em re açao a mu ança e
AntoniO Fleury Filho, que antecederam a tntervençao rumo e futuro da CPI. Veda Crusius e Hauly, os dois
do banco. tucanos na comissão, defendem o simples cancela-

Presidida por Fleury, hoje deputado do PTB, a mento. "Consultei o jurídico da Câmara e o regimento
CPI decidiu apurar o que aconteceu com o Banespa não permite ampliar e período de apuração. Se não
no período que vai da intervenção, em 30 de dezem- apurar as gestões Fleury e Quércia a CPI se desmo-
bro de 1994 -logo antes do tucano Mário Covas as- raliza. Portanto, o caminho é o cancelamento", argu-
sumir o governo -, até a privatização, em outubro de menta Veda.
2000, desprezando justamente as gestões dos dois O líder do PT discorda e lembra que outras CPls
ex-governadores, que levaram o banco à falência. já se desviaram do objetivo original. "Foi assim com a

"A apuração relevante é conhecer as causas CPI do Narcotráfico, que passou a investigar também
que levaram o Banespa à insolvência e determinaram roubo de carga de caminhão", cita Pinheiro. Ele reco-
a intervenção, em dezembro de 1994. O que houve nhece, porém, que na função de presidente, Fleury
depois é conseqüência disso. O importante é apurar o pode impedir que a CPI mude seu rumo, alegando
antes", afirmou ao Estado o diretor de Finanças Públi- que no ato de criação ,foi definido que os fatos apura-
cas e de Regimes Especiais do Banco Central, Carlos dos ficariam restritos ao período pós-1995. uÉ verda-
Eduardo de Freitas. Vários deputados concordam. de que Fleury não pode ser destituído. Pelo regimento
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só cabe a renúncia. Mas o plenário da CPI pode pres
sioná-lo a sair", ressalva Pinheiro.

Mesmo que os dois representantes do PT rom
pam a aliança que fizeram com o ex-governador, a rela
ção de forças na CPI continua favorável à ele. Além do
relator, deputado Robson Tuma (PFL-SP), Fleury tem

mais o~o aliados. Seus opositores, porém, confiam que
da forma como está estruturada, sem apurar os fatos
que levaram à intervenção e tendo na presidência um
dos principais acusados das irregularidades, a CPI do
Banespa ficará desmoralizada e morrerá.

1.,-. , . .
: ' ...



Outubro de 200\ DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira I1 48971

O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC. ai da Saúde, João José Cândido da Silva, entre outras
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. autoridades que aplaudiram o Ministro José Serra, in-
Parlamentares, ocupo a tribuna com muito orgulho c1usive o Deputado Fernando Coruja, da Oposição, e
para registrar a inauguração da sede da Associação o Prefeito Raimundo Colombo.
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, minha cida- Sr. Presidente, contra a exclusão social em nos-
de, em Santa Catarina, e para destacar o lançamento so País, ainda há muito o que fazer. Porém, avanços
do Programa Nacional de Renda Mínima à saúde, o significativos têm marcado a luta do Governo Fernan-
Bolsa-Alimentação, pelo Ministro da Saúde, José Ser- do Henrique Cardoso desde 1995. A primeira luta
ra, na última quinta-feira, no Município catarinense de contra a exclusão foi a estabilização econômica, com
Lages, do qual participei como Presidente do meu o fim de quatro décadas de inflação. O Plano Real
partido no Estado, o PSDB. acabou com a ciranda da inflação. A passagem do

Sr. Presidente, Santa Catarina tem sido parcei- Estado empresário para o Estado regulador reestru-
ra do Governo Federal na implantação de programas turou o sistema financeiro e consolidou o ajuste fiscal.
sociais eficazes voltados aos mais necessitados. Pro- A estabilização distribuiu a renda que a inflação havia
gramas como o Bolsa-Escola e o Bolsa-Alimentação concentrado. Era alarmante o efeito concentrador de
já são realidade no Estado, beneficiando inúmeras fa- renda dos gastos sociais no Brasil no início dos anos
mílias. Na área social foram criadas novas pontes en- 90: 21 % dos recursos aplicados na área social eram
tre o esforço indispensável do Governo e o da iniciati- distribuídos para os 20% mais ricos da população.
va essencial da sociedade, na luta contra cinco sécu- Destaco, ainda, os avanços no setor da saúde,
los de exclusão social no Brasil. ao qual tenho dedicado muito da minha atuação par-

O Bolsa-Alimentação é mais um exemplo desse lamentar, por ser médico: a introdução dos remédios
esforço que permitirá à população mais necessitada o genéricos, com controle de qualidade e preços inferi-
acesso às ações básicas de saúde. Em Lages, Sr. ores aos medicamentos de marca; o desenvolvimento
Presidente, durante o lançamento do programa, o Mi- de ações voltadas à saúde preventiva, com a implan-
nistro da Saúde, José Serra, destacou a importância tação dos Programas Saúde da Família e Agentes
do combate ao círculo vicioso da pobreza e da injusti- Comunitários de Saúde.
ça. "Crianças mal nutridas vão ser alunos de baixo Sr. Presidente, com certeza, há muito o que fa-
rendimento escolar, que vão se tornar adultos pobres zer pelo Brasil, mas é preciso mencionar o que está
e ter filhos nas mesmas condições de pobreza", anali- sendo realizado e seus resultados positivos.
sou o Ministro. Nesse particular, tenho a destacar a brilhante

No Município catarinense foram distribuídas as parceria da Secretaria de Saúde de Santa Catarina,
primeiras 74 bolsas, que auxiliarão financeiramente, incentivando a implantação de vários programas de
com R$15,00 por pessoa, famílias que tenham ges- Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família.
tantes, mulheres amamentando ou crianças com me- Contudo, preocupa-nos a baixa freqüência des-
nos de 6 anos de idade. Os benefícios são pagos atra- tes programas na região norte e nordeste do Estado,
vés de cartão magnético no nome da mãe ou respon- contrastando com o resto do território catarinense.
sável, nos pontos de atendimento da Caixa Econômi- Finalmente, quero dar um recado a boa parte
ca Federal. A triagem dos inscritos é realizada por dos Deputados da base governista, que não têm usa-
agentes comunitários e de saúde e os recursos são do esta tribuna para mostrar a realidade do esforço
repassados pelo Ministério ao Município, responsável que o Governo Federal tem feito no sentido de implan-
por distribuí-los. tar esta verdadeira revolução na maneira de gerir os

Cada família pode receber até três bolsas. O ob- projetos sociais. A luta socialdemocrata representa
jetivo é combater a desnutrição e diminuir a taxa de um enorme avanço para a Nação brasileira. E é com
mortalidade infantil no País. Em Lages, outras 1.800 este espírito que ressalto os progressos obtidos.
famílias serão beneficiadas até o final de 2002. Cito também, com grande júbilo, a realização do

A duração do Bolsa-Alimentação é de seis me- 20° Encontro de Secretários Municipais de Saúde, em
ses, mas pode ser prorrogada caso o beneficiado Joinville, que destacou o Programa Pacto pela Vida, do
cumpra uma agenda de compromissos com a saúde. Governo Estadual. O programa foi anunciado pelo Se-
Entre eles, fazer consultas de pré-natal, pesar e vaci- cretário João Cândido e também pelo Governador
nar o bebê regularmente. Participaram do lançamento Esperidião Amin e tem o ambicioso objetivo de alcançar
do Bolsa-Alimentação em Santa Catarina o Governa- o preenchimento total da carteira de vacinação de todas
dor do Estado, Esperidião Amin, o Secretário Estadu- as crianças nos 293 Municípios do Estado.
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O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PPB - SC. Pronun- cidades, o que agiliza o trabalho nos momentos de
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. emergência. O que o povo catarinense espera do Go-
Deputados, o Brasil acompanhou com tristeza, na se- verno Federal neste momento é a liberação de recur-
mana passada, as imagens de destruição provoca- sos de forma rápida, para que os Municípios do nosso
das pelas chuvas e enchentes em Santa Catarina. Estado possam voltar à normalidade e mostrar ao
Apesar dos investimentos em prevenção de cheias, País seu espírito de batalha e trabalho, já demonstra-
as chuvas foram mais fortes e deixaram um rastro de do em situações de cheias em anos anteriores.
estragos e prejuízos em grande parte dos Municípios Sr. Presidente, peço a V.Exa que autorize a di-
catarinenses. vulgação de meu pronunciamento nos órgãos de co-

De acordo com o Centro de Operações da Defe- municação da Casa.
sa Civil de Santa Catarina, atualmente são 120 os O SR. SÉRGIO REIS (PTB - SE. Pronuncia o
Municípios ~atarin~nses_ em situaçã~ de em~r~ência seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
e outros dOIs em sltuaçao de calamidade publica n? putados, o que me traz a esta tribuna, na tarde de
Estado. O Governo Estadual calcula em R$ 20 ml- hoje, é um assunto que vem afetando há onze anos a
Ihões os prejuízos provocados pelas chuvas em San- categoria dos portuários do Estado de Sergipe, que
ta Catarina. estão ao desamparo das autoridades e envolvidos

O Governo Fernando Henrique está destinando em questões trabalhistas pertinentes ao Porto de Ara-
recursos da ordem de 4 milhões de reais para cobrir caju.
os prejuízos provocados pelas enchentes de verão. A via-crúcis teve início em 24 de agosto de

Estes números refletem a necessidade urgente 1990, com a assinatura do Decreto n° 99.475/90 (ane-
de o Governo Federal liberar com agilidade e rapidez xo 1), pelo então Presidente Fernando Collor de Melo,
recursos para a recuperação dos Municípios e tam- dispondo sobre a descentralização das administra-
bém para auxílio às famílias !Iageladas p.el~~ chuvas ções dos portos. O Porto de Aracaju, em 5 de feverei-
e enchentes em Santa Catarina desde o IniCIO da se- ro de 1991 através da assinatura de termo aditivo ao
mana passada. convênio fi~mado em 19 de novembro de 1990 (anexo

Para tanto, a bancada federal catarinense, jun- 2 e 3), entre o Departamento Nacional de Transportes
tamente com o Governador Esperidião Amin, do PPB, Aquaviários - DNPA, a Secretária Nacional dos
está entregando à Secretaria Nacional de Defesa Ci- Transportes, o Ministério da Infra-Estrutura, a Com-
vil, no Ministério da Integração Nacional, relatório so- panhia Docas do Estado da Bahia - CODEBA, com a
bre a situação dos Municípios catarinenses depois interveniência da hoje extinta Empresa de Portos do
das chuvas. Brasil S/A - PORTOBRÁS, passou a ser administra-

A situação de calamidade pública permanece do pela CODEBA.
nos Municípios de Taió e Rio do Sul, os mais afetados Desde então, o relacionamento entre os portuá-
pelas cheias do Rio Itajaí-Açu e seus afluentes no rios sergipanos com os diretores-presidentes da
Alto Vale do Itajaí. Blumenau, às vésperas da Okto- CODEBA tem sido de pressão e humilhações. Em
berfest, a maior festa do chope do País, foi invadida meados de agosto de 1995, tomou posse o Dr. Afrísio
pelas águas. Vieira Lima, que, investido da sua proteção política e

As chuvas que atingiram a Grande Florianópo- vivendo à sombra do filho Geddel Vieira Lima, Líder
lis, principalmente o Município de São José, deixaram do PMDB na Câmara, além de amparado pelo Minis-
os rios da região norte do Estado no seu nível de aler- tro de Estado dos Transportes, Dr. Eliseu Padilha,
ta e obrigaram a Defesa Civil dos Municípios de Ca- tem-se mantido no cargo. Em 17 de janeiro de 1997,
noinhas e Porto União a montar uma operação espe- os Governos Estadual e Municipal, em Aracaju, assi-
cial para precaução dos moradores. naram um convênio para construção do mercado Go-

No oeste do Estado a chuva continua fazendo vernador Albano Franco, na área de 86 mil metros
estragos. Em Itapiranga, algumas pontes foram inter- quadrados da Administração do Porto de Aracaju. Em
rompidas. As barragens de Machadinho e Ita estão 20 de janeiro de 1997, os portões do Porto são fecha-
cheias e, se as chuvas persistirem nos próximos dias, dos por ordem da Presidência da CODEBA para im-
poderá provocar alagamentos em todo o Município. pedir o início das obras do mercado. Em 20 de janeiro

Santa Catarina merece do Governo Federal res- de 1997, trinta homens da tropa de choque da Polícia
peito, atenção e uma resposta às chuvas que castiga- Militar ocupam as instalações do Porto de Aracaju,
ram os Municípios. Somos o único Estado brasileiro impedindo a entrada dos portuários. A ação da PM foi
com Defesas Civis municipais instaladas em todas as baseada em mandado de segurança expedido pela



Já fiz ver que estou disposto a pagar
na forma da lei e da situação aflitiva em que
se encontra a CODEBA.

Entretanto, se Deus me ajudar e o se
nhor quiser colaborar, venha a Salvador,
que encerraremos tudo que trata do Porto
de Aracaju.

Vamos nos encontrar. Traga todos os
elementos e documentos que o receberei
com a maior boa vontade.

Em 25 de maio de 2000, reunidos em Aracaju,
no escritório da Advocacia Operária, representantes
da CODEBA e do Sindicato, foi apalavrado, com o
aval do Dr. Afrísio Vieira Lima, um acordo de quita
ção total do passivo trabalhista (cinco processos)
com depósito no dia 18 de julho de 2000, só que a
CODEBA faltou com a palavra.

Registramos que no dia 20 de junho de 2000 es
tiveram os Drs. Antonio Walter de Souza e o Chefe do
Jurídico da CODEBA, Dr. Alianor Vivaldo de Moura,
reunidos por mais de duas horas, somente com a pre
sença do presidente do Sindicato. Por solicitação de
ambos, reuniram-se mais uma vez na Advocacia
Operária, na tentativa de convencer a redução do que
ficou apalavrado, ou seja, o depósito em 18 de junho
de 2000, de R$ 3.906.000,00, referente aos cinco pro-
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Justiça a pedido da Empresa Municipal de Urbaniza- cessos, ficando um pendente, o que não foi aceito
ção - EMURB (anexo 4). Em 24 de janeiro de 1997, pelo sindicato (anexo 9).
decreto presidencial é publicado no Diário Oficial da É por estas e outras que o País está com as ins-
União (anexo 5), delegando poderes ao Ministério tituições desacreditadas, nas quais dirigentes des-
dos Transportes para encerrar todas as atividades do compromissados com o público e o social brincam
Porto de Aracaju. Em 31 de janeiro de 1997, o contra- com o destino dos outros, além de tentar passar uma
to de trabalho dos portuários sergipanos é rescindido falsa imagem, conforme trecho do Oficio n°
(anexo 6). Em 5 de fevereiro de 1997, portaria do Mi- 562/GM/MT, de 7 de abril de 2000 (anexo 10), que diz:
nistério dos Transportes ~anexo 7) encerra as ~ti~ida- Instada a pronunciar-se a Companhia Docas do
des no P?rto de Aracaju e delega. competencla. ~ Estado da Bahia _ CODEBA o fez no sentido de que
Co~panhlaDocas do Estado da Bahia, na desmob.lh- se encontra aberta a celebrar acordo com os traba-
zaçao dos bens e do pessoal. Na mesma data, o SIn- ... _
d· t d P rt .. d E t d d S . Ihadores da extinta Admlnlstraçao do Porto de Araca-Ica o os o uarlos o s a o e erglpe . b' ... d
SINPESE t J t· d li b Ih t JU, em ases Justas e raCionaiS, vlsan o o pagamento

en ra na us Iça o ra a o con ra a d dí'd b Ih' .
CODEBA .. , d t d rt' . a VI a tra a Ista eXistente...

argUln o os ermos a po arla que rescln- . . °
diu o contrato de trabalho. E o mais recente AVIso n 959-GM/MT, datado

Somam-se a este Processo de n0 d~ ~ 6 de agosto de 2001, en~aminha~o pelo própri?
01.02-0157/97 mais outros cinco processos já defini- Ministro do~ Tr~~sportes, Ehseu Padllha, ao Pr~sl-
dos pela Justiça do Trabalho, quatro deles com valo- dente do Dlretorlo Estadual do PMDB e,!, Sergipe
res homologados e que, pela interposição de recur- (anexo 11), destaca a recusa do presidente do
sos protelatórios, têm solapado a confiança desses SINPESE a ~~a ~roposta da CODEBA (anexo 13),
trabalhadores nas instituições com a certeza da im- através do OfiCIO n 19/2001 - SINPESE, de 6 de se-
punidade acobertada pela morosidade da Justiça. tembro de 2001 (anexo 12).

Fax de nO 21 de 14 de abril de 2000 da São débitos trabalhistas de natureza eminente-
CODEBA (anexo 8) diz: 'mente alimentar que têm comovido nossa comunida-

de e trazido à mídia as reclamações (anexo 14) e as
justas reivindicações (anexo 15), com o acatamento
da análise das questões pela Corregedoria Geral da
União (anexo 16), já tendo inclusive o próprio presi
dente do SINPESE, em audiência com o Governador
Albano Franco, em 9 de julho de 2001, (anexo 17 e
18) feito ver que ele tem obrigação moral, política e
responsabilidade executiva de, junto ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso, encontrar uma solução
para que estes trabalhadores tenham melhores dias
(anexo 19).

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Anexos: 1. Diário Oficial com Decreto n°
99.475, de 24/08/90; 2. Convênio n° 06/90
SMTIDNTA; 3. Termo aditivo ao convênio; 4. Ofício
Externo n° 038/97 - EMURB; 5. Diário Oficial com
decreto de 23/01/97; 6. Portaria DIRPRE n° 34 da
CODEBA; 7. Diário Oficial com Portaria n° 48/97; 8.
Fax n° 21 da CODEBA; 9. Observações jurídicas da
CODEBA; 10. Ofício n° 562 - GM/MT; 11. Aviso n°
959 - GMlMT; 12. Ofício n° 19 - SINPESE; 13. Pro
posta da CODEBA; 14. E-mail doSINPESE;15.Ma
téria do Jornal da Cidade, transcrita de O Estado de
S.Paulo; 16. E-mail da Corregedoria-Geral da União;
17. Matéria do jornal A Tarde; 18. Matéria do Jornal
da Cidade; 19. Matéria do jornal Correio da Bahia de
28/04/01.
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"Os anexos a que se refere o Deputado Sérgio
Reis encontram-se no CeDI - Coordenação de Arqui
vos da Câmara dos Deputados, conforme Guia de
Transferência n° 15/2001 , emitida pelo Departamento
de Taquigrafia, Revisão e Redação." (Art. 98, § 3°, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.)

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, faço neste instante, da tribuna desta Casa,
apelo para que o Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, e o Ministro da Educação, Paulo
Renato Souza, negociem o fim da greve nas universi
dades federais do País.

O incidente ocorrido ontem no Centro de Con
venções do Hotel Glória, no Rio de Janeiro, envolven
do o Ministro e um grupo de cinqüenta manifestantes,
composto por servidores e estudantes, é sinal eviden
te de que o impasse deve acabar.

A legitimidade constitucional da greve pressu
põe que o Governo e a Associação Nacional dos Do
centes do Ensino Superior - ANDES devem negoci
ar, com urgência, o fim da greve e salvar o semestre
letivo de 52 instituições federais de ensino freqüenta
das por cerca de 440 mil alunos.

Na pauta de reivindicações, a ANDES menciona
reposição salarial de 75%, incorporação de diferentes
gratificações dadas ao longo dos anos à categoria e a
realização de novos concursos públicos.

Nunca é demais lembrar que o impasse ameaça
também a realização do vestibular do próximo ano, o
que prejudicaria aproximadamente 1 milhão de jo
vens que buscam acesso à educação superior nas
escolas públicas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil
já consolidou sua democracia. Por isso, todas as for
mas de autoritarismo devem ser condenadas por esta
Casa de leis. Sendo assim, é inadmissível a decisão
do Ministro Paulo Renato Souza de suspender o pa
gamento dos servidores públicos em greve há cin
qüenta dias, punição injusta e autoritária do Governo
para forçar o recuo na greve dos servidores das uni
versidades públicas, o que, decididamente, não vai
acontecer. Na construção da democracia, o movimen
to sindical brasileiro não se intimidou diante de tais
atitudes e não será agora que vai fraquejar e ceder
aos algozes governantes.

Negociação já!
Era o tinha a dizer.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, tenho procurado atuar com o máximo de fi-

deiidade possível aos princípios de meu partido, o
PSDB, e em plena consonância com a política de sus
tentação, nesta distinta Casa de leis, ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso.

Esta fidelidade pode ser medida pelo compro
misso de meu voto favorável a diferentes mensagens
do Governo Federal, mesmo que alguma delas traga,
em primeira análise, certo desgaste político, quando
traz em seu bojo características de ordem impopular.

Mantenho esta postura, Sr. Presidente, por com
preender os enormes avanços registrados pela polfti
ca econômica e social do Presidente Fernando Henri
que Cardoso, no decorrer destes seus dois manda
tos, em compreensão que ultrapassa a esfera do
comprometimento deste Parlamentar com seu parti
do e que se fundamenta na avaliação, como cidadão,
dos benefícios auferidos ao meu País.

Entretanto, no momento em que recebemos
nesta egrégia Casa de leis as primeiras informações
sobre a peça orçamentária para o ano de 2002, não
podemos nos furtar a comentar sobre a insustentabili
dade do planejamento apresentado. Entendemos que
equívocos devem ter ocorrido na definição do Orça
mento 2002 em relação ao Estado do Rio de Janeiro,
na medida em que se encontra esta importante Uni
dade da Federação em 19° lugar no ranking de priori
dades de investimentos.

Estão definidos no Orçamento 2002 exatos R$
97.475.265, o equivalente a R$ 100 milhões a menos
do que o volume de investimentos programados na
proposta orçamentária, para o Estado do Rio de Ja
neiro, a respeito do exercício deste ano. Esta redução
pode resultar no comprometimento de programas de
relevo em desenvolvimento no Rio de Janeiro, em
áreas como saneamento, transportes, habitação e in
fra-estrutura.

Por conseqüência, esta redução apresenta-se
de forma extemporânea e, indubitavelmente, será
corrigida pelo Governo Federal, que, ao longo dos úl
timos anos, tem sido um parceiro constante do pro
cesso de desenvolvimento socioeconômico fluminen
se.

Sem que desejemos incorrer no erro de compa
rações, nobres colegas de Parlamento, citamos que
os investimentos inicialmente projetados represen
tam aproximadamente um quarto do previsto para os
Estados de Pernambuco (R$ 399,8 milhões), do Cea
rá (R$ 392,2 milhões), do Pará (390,3 milhões) e da
Bahia (R$ 405,8 milhões).

Faço questão de registrar que esta minha avali
ação não pode ser confundida por meus pares nesta
distinta Câmara Federal como uma reação de cunho
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bairrista, uma postura meramente regionalista. Não órgão estadual responsável pela proteção à criança e
se trata apenas disso, companheiros Parlamentares, ao adolescente.
mas da observação de que é o Estado do Rio de Ja- Sr. Presidente, talvez o primeiro ponto que de-
neiro o segundo maior PIB brasileiro, o maior produtor vamos ressaltar em relação à medida seja justamente
de petróleo do País. o fato de separar os infratores primários de reinciden-

Uma Unidade da Federação que tantas divisas tes que tenham cometido crimes graves, como homi-
tem gerado ao País, de modo geral, não pode, em cídio, latrocínio, seqüestro e outros delitos.
contrapartida, ser preterida no cronograma de investi- Vale lembrar que pesquisa realizada pelo
mentos do Governo Federal, ao mesmo tempo em UNICEF em unidades estaduais que atendem ado-
que temos certeza de que o próprio Presidente Fer- lescentes infratores revelou que, aproximadamente,
nando Henrique Cardoso, em momento algum, deve 40% dos internos estão presos por terem cometido
ter desejado impor situação ao Estado do Rio de Ja- delitos leves e que a origem dos principais problemas
neiro. das casas de detenção é exatamente a superlotação

Temos certeza de que mudaremos este cenário, ~ a m~stura de adolesc~nt~s qu~ c?~etem pe~~enas
mesmo reconhecendo as limitações de ordem finan- In~raçoes com os que Já tem hlstonco de pratica de
ceira e de rigor no controle do déficit fiscal, alcançan- cnmes.
do vitória semelhante, para o povo fluminense, à re- No Programa Liberdade Assistida Comunitária,
gistrada ano passado, quando foi enviado ao Con- além do atendimento personalizado, é obrigação do
gresso Nacional um orçamento de R$190 milhões orientador promover a reintegração social do adoles-
para o Estado do Rio de Janeiro, elevado posterior- cente e de sua família, caso seja necessário. Além
mente para R$425 milhões, graças à articulação de disso, também é função do orientador inserir o ado-
nossa bancada. lescente no ensino formal, bem como acompanhar o

Ao concluir este pronunciamento, gostaria de seu rendimento escolar. .,
reafirmar minhas considerações de que é inadmissí- _ E o melhor do prograr:na, Sr.. ~resldente, e.que
vel a redução do volume de investimentos previstos n~o apenas o a~olescente e beneflclad? Nas unlVE~r-
no Orçamento 2002 para o Estado do Rio de Janeiro sldades conveniadas com o LAC, os Infratores sao
com a crença, contudo, de que se trata de um panora~ o~ientad~s por ~cadêmicos ~as áre.a5 de Serviço ~o-
ma que será devidamente corrigido pela sensibilidade clal .e ~slcol~gla, que tambem ennqu~cem sua vl~a
do Presidente Fernando Henrique Cardoso e de seus prof~sslonal, Já qu~.o trabalho tem carater de est~glo

colaboradores diretos da área econômica e de plane- cUrrl9ular, supervIsionado por professores expenen-
jamento. teso ~ import~~te ressalt~~ ~ue existem - e precisam

E r h d' S P 'd t S continuar eXistindo - crltenos para se exercer a fun-
S D ra ~ ~ue In a a Izer, r. resl en e, raso e ção de orientador do LAC. Obviamente, não é qual-

r5. epu a os. quer instituição que pode fornecer orientadores ade-
A SRA. ELCIONE BARBALHO (PMDB - PA. quados para servir ao programa.

Sem revisão da ?radora.) - Sr..Pres~dente, Sras. ~ Hoje, quatro instituições do Estado do Pará atu-
S~s. Deputados, e com grande satl~f~ç~o que venho a am com sucesso no programa. Além da Universidade
tnbuna desta Casa falar de expenencla de sucesso da Amazônia a Universidade do Estado do Pará _
que vem acontec~ndo no meu Esta~o, o Pará, na UEPA, a Fundação da Criança e do Adolescente _
área de rec~p~raçao de ~dolescentes Inf~atores, pro- FUNCAP e o Centro Espírita Ivon Costa aderiram ao
blema gravlsslmo que atinge todo o BrasIl. programa. É a sociedade organizada chamando para

Desde 1996, mediante iniciativa do Tribunal de si a responsabilidade de preencher os vácuos sociais
Justiça do Estado, em parceria com a Universidade deixados pelo Estado.
da Amazônia - UNAMA, foi implantado no Pará o Outro dado importante é que no Pará, de 1996 a
Programa Liberdade Assistida Comunitária, conheci- 1999, o índice de reincidentes da prática delituosa era
do como LAC. de cerca de 6%, mas a partir do ano 2000 já diminuiu

O programa possibilita a adolescentes infrato- para cerca de 4%.
res primários, ou seja, aqueles que cometeram pe- O programa possui duração mínima de seis me-
quenos furtos e outros delitos considerados leves, se- ses, mas a experiência tem mostrado que os adoles-
rem assistidos, individualmente, por orientadores de centes atendidos, de alguma forma, ficam engajados
instituições conveniadas, no cumprimento de penas ao programa, passando a ajudar outras comunidades
socioeducativas, deixando assim de sobrecarregar o e outros adolescentes.
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o programa, particularmente, orgulha-me por
que, mesmo antes do Estatuto da Criança e do Ado
lescente entrar em vigor, realizei no Pará trabalho pio
neiro no atendimento a crianças e a adolescentes em
condições de risco quando presidi a Ação Sociallnte
grada, entidade ligada ao Governo do Estado. Na
ocasião, buscava a participação da sociedade e o en
gajamento de instituições para ajudar a combater os
males da pobreza. E, hoje, vemos o projeto tomando
forma e servindo de modelo.

Recentemente, o desembargador paraense Pa
ulo Frota, referência nacional no trabalho com a infân
cia e a juventude, tendo sido premiado inúmeras ve
zes, esteve em São Paulo, acompanhado do reitor da
UNAMA, Prof. Edson Franco, para apresentar a expe
riência do Pará no Programa Liberdade Assistida Co
munitária ao Presidente e a diretores da FEBEM e a
66 reitores de universidades paulistanas. Já sabemos
que a iniciativa foi um sucesso e que várias universi
dades também vão assumir o programa.

Muito obrigada.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, volto novamente a esta tribuna para falar
de um assunto que incomoda e, por isso, não é bem
aceito por muitos. Estou falando da greve nos servi
ços público e privado.

Sr. Presidente, o art. 9° da Constituição Federal
diz que é assegurado o direito de greve, competindo
aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de
exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio
dele defender. Durante a história temos visto que os
trabalhadores relutam e só decidem pela paralisação
de greve quando não há mais outra alternativa frente
à inflexibilidade dos que detêm o poder de mando.

Como falei, esse assunto incomoda. Muita gen
te é contra greves, mas não mostra alternativa dife
rente e se esquece que quase todos os ganhos que ti
vemos foram conquistados por meio delas. Nenhum
veio de graça nem "caiu do céu". Outros são contra
greve porque têm salários maiores ou mais de uma
fonte de renda. Por isso, pouco lhes importa a situa
ção dos outros. Existe aquele tipo, o pior de todos,
que, além de não ajudar, atrapalha: "atira" contra os
sindicalistas, chamando-os de "petistas, baderneiros
e agitadores". Só que esquecem, Sr. Presidente, que
esses sindicalistas lutam praticamente sozinhos. São
poucos os Parlamentares desta Casa que levantam a
voz em defesa dos trabalhadores. O Governo sabe
disso e deixa o tempo passar, para vencê-los pelo
cansaço, desgastar o movimento e jogá-los contra a
sociedade.

Exemplo disso, Sras. e Srs. Deputados, é o que
está acontecendo com os servidores públicos federa
is das universidades, de entidades de ensino superi
or, de hospitais universitários e da Previdência e
Assistência Social, entre outras categorias. O Presi
dente e alguns de seus Ministros têm procurado en
fraquecer esses movimentos grevistas, hoje em curso
no País, seja com ameaça de retenção de salários,
corte dos dias parados ou simplesmente não abrindo
negociação. Só que a união faz a força e o povo unido
jamais será vencido.

Sr. Presidente, a ameaça de corte nos salários
dos companheiros da educação foi uma tremenda
propaganda para o fortalecimento do movimento,
uma vez que as adesões aumentaram por conta des
sa ameaça. Podemos afirmar que o tiro saiu pela cula
tra: os companheiros, que já estavam unidos, uni
ram-se ainda mais, pois todos compreenderam que a
luta é justa e não será com ameaças que irão desistir
de seus objetivos, mesmo porque estão lutando não
só pelos salários, mas, sim, por uma universidade pú
blica justa e democrática. Quanto aos previdenciári
os, depois de quase dois meses em greve e há mais
de seis anos sem reajuste salarial, o Governo acena
com um mirrado aumento geral de 6,78%.

O momento conjuntural do País é marcado por
uma série de fatores, como crise energética, instabili
dade econômica, crescimento da corrupção e incer
tezas em todas as áreas. Todavia, nem mesmo as nu
vens sombrias que a conjuntura mundial projeta sen
sibilizam as classes dominantes e o Governo brasilei
ro a pensar em interromper o curso destrutivo em que
lançaram o País. Por isso, até mesmo classe como a
Polícia Militar, que por lei é proibida de fazer greve,
está se mobilizando e constantemente surge movi
mento grevista na corporação.

Sr. Presidente, está evidente o caos político e
econômico que o desgoverno FHC impõe ao País,
adotando o receituário neoliberal do FMI. Nem mes
mo a farsa representada pelo Plano Real e a intensa
campanha da mídia deste Governo conseguem es
conder a realidade: a inflação está voltando com toda
a força, a fome é um fantasma permanente na vida 30
milhões de brasileiros.

Sras. e Srs. Deputados, a tarefa dos trabalhado
res é a intensificação da mobilização, preparando
atos massivos, a exemplo da marcha ocorrida no dia
27 de junho, que reuniu mais de 50 mil trabalhadores
em Brasília, colocando na ordem do dia que a única
saída é a luta nas ruas, para decretar já o fim do reina
do do desgoverno FHC, não esperando as eleições
de 2002.

,:,,,
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. do trabalho, a transparência na aplicação de recursos
O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PRo Pro- e a obtenção de superávit nas contas públicas locais.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Nesta data, comemora-se também o 54° aniver-
Srs. Deputados, a colonização do norte do Paraná sário da última emancipação polftica de Jataizinho,
ocorreu a partir da fundação da Companhia de Terras criado como colônia militar, por decreto imperial, em 2
Norte do Paraná, em setembro de 1925, que comprou de janeiro de 1851, passando a aldeamento (1855),
do Estado 515 mil alqueires de terras situadas entre freguesia (1872), distrito (1920), município (1929),
os Rios Paranapanema, Tibagi e Ivaí. Em 1928, a em- comarca (1932), novamente distrito (1938) e municí-
presa adquiriu o controle da Cia. Ferroviária São Pau- pio (1947), numa trajetória de 150 anos, rica em histó-
Io-Paraná e estendeu seus trilhos de Cambará até ria e contradições. Atualmente, dois são os projetos
Apucarana. Foram então planejados núcleos urba- prioritários: a transformação da cidade em pólo turísti-
nos, distanciados cerca de cem quilômetros um do co e a reinstalação da comarca. Com a regularização
outro, para serem estabelecidos progressivamente, das contas públicas, a administração local poderá re-
entre os quais seriam fundados, de quinze em quinze correr a financiamentos para promover o desenvolvi-
quilômetros, pequenos patrimônios e cidades meno- mento do Município, com novas obras e geração de
res, a fim de servirem de centros de abastecimento à empregos.
população rural. E assim surgiram os Municípios que Amanhã, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
hoje compõem a prodigiosa região. será a vez de Cambé comemorar o 54° aniversário de

Por estes dias, comemora-se o aniversário de emancipação política. Água da Aliança foi o primeiro
três deles: hoje, os de Arapongas e Jataizinho; ama- nome do lugar, que passou a Vila de Nova Dantzig,
nhã, o de Cambé. em 1927, em homenagem a seus fundadores, e a dis-

Outro tradicional evento está em curso: a 14a trito judiciário em 1937. Em 1944, teve a denomina-
Oktoberfest, em Rolândia, que se consolidou como a ção mudada para Cambé, nome de um rio que corta-
maior festa da região, por cujos pavilhões de baile, va o então distrito, hoje um Município de desenvolvi-
barracas típicas, restaurante e café colonial deverão mento acelerado, que se projeta na economia como
passar cerca de 60 mil visitantes até o próximo do- sede regional de alguns dos grandes grupos econô-
mingo. Nesta edição da festa, as crianças ganharam micos do País, 16° em arrecadação de ICMS e uma
uma programação especial, que inclui espetáculo cir- das maiores forças econômicas do Paraná, com uma
cense com palhaços, equilibristas, malabaristas, má- política de expansão industrial que gera empregos,
gicos e personagens infantis, além do concurso do renda e crescimento socioeconômico.
guaraná em metro. Tendo iniciado a vida pública em Cambé, como

Arapongas comemora seu 54° aniversário, Vereador, orgulho-me de ter sido, sucessivamente,
numa programação que teve início no dia 30 de se- Secretário e Prefeito Municipal e contribuído para seu
tembro e vai até o final de novembro, incluindo ativida- desenvolvimento, como Secretário de Fazenda Esta-
des cívicas, culturais, esportivas e religiosas, inaugu- dual, e, por três mandatos, Deputado Federal.
rações e lançamento de novas obras. A população da Com mais de 90 mil habitantes, 423 indústrias,
Cidade dos Passarinhos orgulha-se da qualidade de 1.711 estabelecimentos comerciais, 2.925 de presta-
vida do Município, com suas áreas de lazer, teatro, dores de serviços, 7 agências bancárias, 7 cooperati-
bons serviços de saúde pública e educação, infra-es- vas, 12 creches, 14 pré-escolas, 17 escolas municipa-
trutura e preocupação ambiental. Em 1997, foi esco- is e 15 estaduais, 1 biblioteca pública, 2 hospitais e 12
Ihida pela Organizações das Nações Unidas - ONU postos de saúde, Cambé destaca-se no cenário esta-
uma entre as dez melhores cidades do Paraná em dual graças ao trabalho de sua gente e da administra-
qualidade de vida, graças ao baixo índice de mortali- ção municipal, tendo um dos melhores índices de
dade infantil e aos indicadores nas áreas de educa- conservação e pavimentação de ruas e avenidas,
ção e renda da população. com um novo plano viário, que garante mais seguran-

Criada em 1947, Arapongas tem quase 90 mil ça para motoristas e pedestres.
habitantes e é um dos principais pólos industriais do Sua população conta ainda com o Centro de
norte do Paraná, com 366 empresas, sendo 146 do Múltiplo Uso, para realização de cursos profissionali-
setor moveleiro, além de 1.500 estabelecimentos co- zantes e várias outras atividades comunitárias; com o
merciais, e uma população economicamente ativa de Centro Cultural, que abriga a Biblioteca Municipal, o
41.777 pessoas. Na administração pública, o respal- Museu Histórico, salas de exposições e oficinas de
do da Lei de Responsabilidade Fiscal garante o êxito artes; com o Centro de Eventos, com arquitetura arro-
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jada, moderna e funcional, localizado na área central
da cidade, construído para sediar as comemorações
oficiais do Município, festas tradicionais e outros
eventos que podem ser agendados por toda a comu
nidade; com o Zezão, ponto de encontro dos cambe
enses, que podem praticar exercícios físicos e cami
nhadas num local que integra um anfiteatro ao ar livre,
pistas para cooper, gazebo, fontes de água e nature
za abundante.

Feito o registro, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, parabenizo os Prefeitos Eurides Moura, de
Rolândia; José Aparecido Bisca, de Arapongas; José
do Carmo Garcia, de Cambé; e Terezinha de Fátima
Sanches, de Jataizinho, os Presidentes das Câmaras
Municipais, os Vereadores, as demais autoridades,
assim como a ordeira e trabalhadora população des
ses Municípios.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Instituído pela Lei n° 7.212, de 20 de julho de 1984, o
Dia Nacional do Vereador é anualmente comemorado
a 1° de outubro, data em que as Câmaras e Prefeitu
ras Municipais poderão promover iniciativas que co
memorem a efeméride.

Tendo iniciado a vida pública como Vereador na
Câmara Municipal de Cambé, Estado do Paraná,
como disse, conheço de perto a importância e as res
ponsabilidades do mandato, bem como as dificulda
des para bem exercê-lo, principalmente nas peque
nas localidades do País, em que os recursos disponí
veis são escassos.

O Parlamentar municipal é o primeiro elo entre a
comunidade e o Poder Público, a autoridade mais
procurada e cobrada pela população para encami
nhar, senão resolver, toda a gama de problemas, par
ticulares e coletivos.

A vereança, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, foi a escola em que se iniciaram grandes homens
públicos do Brasil, citando, apenas para exemplificar,
o Conselheiro João da Matta Machado Júnior, primei
ro Presidente da Câmara dos Deputados da história
republicana brasileira, que foi Vereador na Câmara
Municipal de Diamantina, em Minas Gerais, Deputa
do Provincial, Deputado Federal e Ministro de Estado,
aqui recentemente homenageado em sessão solene.

Não poderia, portanto, deixar de fazer este re
gistro e de reafirmar meu respeito e minha admiração
por todos que, muitas vezes deixando em segundo
plano interesses comerciais e até familiares, se dedi
cam à defesa dos interesses e direitos da comunida
de que representam, bem como de seus Municípios,
na própria Câmara e em instâncias estaduais e fede
rais.

Finalizando, Sr. Presidente, parabenizo os Edis
de todo o País, suas associações estaduais e a União
dos Vereadores do Brasil, pelo transcurso do Dia Na
cional do Vereador, colocando-me à disposição de to
dos para o encaminhamento e a defesa das teses mu
nicipalistas.

Muito obrigado

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, desde que se fizeram os primeiros
debates sobre a necessidade de reforma do Estado
brasileiro, o Partido Popular Socialista expressou sua
opinião de que esse Estado precisava, de fato, ser
modernizado, para que a máquina administrativa pú
blica conseguisse enfrentar e vencer os tantos desafi
os colocados pelas rápidas mudanças ocorridas no
País e no mundo. Entre essas mudanças, uma deve
merecer grande relevo: a questão da cidadania. Com
a institucionalização democrática que se faz com de
cisão e firmeza em nosso País, o cidadão vai se cons
cientizando de seus direitos e deveres e possa a agir,
frente ao Estado, não de forma submissa, mas, sim,
exigindo que se cumpra por inteiro o contrato social,
aquele que determina ser o Estado o síndico do con
domínio social e não seu proprietário, que é como o
Estado brasileiro vem agindo pelos tempos afora.

Ora, uma máquina administrativa dinâmica e efi
ciente exige a utilização de mão-de-obra qualificada e
profissionais que, nas diversas áreas da administra
ção pública, consigam levar ao cidadão o atendimen
to que lhe é devido, além de fazer com que as rela
ções entre o setor público e o privado, bem delimita
das, não acabem resultando nessa promiscuidade
que é ao mesmo tempo causa e efeito de um longo e
doloroso processo corruptivo.

Assim, essa máquina administrativa, exigida por
inteiro por nossa sociedade, somente poderá ser
montada e posta a funcionar se seus componentes, '
os servidores públicos, tiverem estímulo o suficiente
para seguir trabalhando e produzindo, da forma como
o fizeram dentro do Estado, administrando as altera
ções brutais que significaram, por exemplo, a mudan
ça do Brasil de um país rural para uma economia mais
sofisticada, industrializada e colocada entre as dez
maiores do mundo.

Esse estímulo, Sr. Presidente, pode ser entendi
do de várias maneiras, mas cremos que se traduziria
de forma mais objetiva se se falasse em salários dig
nos.

De fato, é impossível admitir que uma máquina
ainda cheia de emperros possa ser posta a funcionar
a pleno vapor com profissionais que há sete longos

~ .._...... :..
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anos não vêem seus salários aumentados e que, por
mais incrível que pareça, não conseguem manter um
diálogo com seu empregador, o Governo, que se re
cusa, por seus prepostos, a dar início a um debate in
tenso e extenso a respeito da questão salarial, pre
mente e absurdamente relegada a segundo, terceiro
planos, enfim, não considerada como prioridade. O
Governo pode definir as prioridades que quiser, os
planos e os projetos que pretenda levar adiante, mas
deve estar ciente de que pouco ou nada conseguirá
nesse campo, se insistir em tratar como vadios aque
les profissionais que, afinal, são o sustentáculo maior
das políticas públicas.

O Partido Popular Socialista tem acompanhado
com apreensão a inexistência desse debate. Mais
ainda: o comportamento do Governo, que se recusa a
admitir os erros e abusos que cometeu frente a nos
sos servidores, não apresentando sequer uma pro
posta de solução, já que não se pode entender como
solução a oferta de aumento de 3,5% a partir de janei
ro, quando as perdas salariais, do Plano Real para cá,
já se comprovam superiores a 70%.

O debate, Sr. Presidente, o debate amplo, de
mocrático, com a participação das entidades classis
tas e das autoridades envolvidas com o problema, so
mente esse debate pode levar a bom termo um as
sunto assim tão perversamente tratado pelo Governo.

Muito obrigado pela atenção.
O SR JOSÉ ALEKSANDRO (Bloco/PSL - AC.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, nos últimos pronunciamentos
tenho insistido de modo enfático que os produtores
brasileiros de borracha vegetal têm-se defrontado
com uma problemática de baixos preços e remunera
ções de difícil equacionamento.

No que toca aos fatores que concorrem para
essa situação, elenquei uma infinidade deles, a exem
plo da concorrência dos produtos sintéticos, da pro
dução fortemente apoiada pelo Estado dos países
asiáticos, da disseminação da doença chamada
mal-das-folhas, da desativação dos instrumentos de
política setorial interna, dentre outros.

Hoje, Sr. Presidente, abordarei a questão sob o
prisma da configuração do mercado da borracha no
Brasil, das políticas recentes e de um pequeno uni
verso de medidas que julgo imprescindível implemen
tar.

Inicialmente, Sr. Presidente, gostaria de afirmar
que a indústria de artefatos pesados de borracha, ba
sicamente a indústria de pneumáticos, é a grande de
mandante de borracha, sobretudo por conta da pro
dução dos pneus radiais. Esse segmento representa

algo como 80% do consumo da borracha natural e é
composto por um agrupamento de pouquíssimas em
presas, dentro de uma conformação oligopólica, onde
se destacam a Goodyear, a Michelin, a Pirelli, a Fires
tone e outras marcas.

Essas empresas, que exercem a liderança e a
coordenação da cadeia que tem como insumo a bor
racha, além de reclamarem constantemente da políti
ca governamental para a cadeia produtiva, especial
mente em relação aos encargos sociais e tributários,
são empresas transnacionais que inegavelmente re
duzem o espaço de competição e erguem poderosas
barreiras à entrada de novos concorrentes, tendo a
capacidade de impor preços a todas as etapas que
lhe antecedem no processo da produção. Elas ope
ram em regime de quase monopólio, e um dos sinto
mas sugestivos dessa hipótese reside na compara
ção de preços de produtos similares dos diversos fa
bricantes, mesmo em diferentes países: as cotações
são bastante próximas.

Em tese, Sr. Presidente, este imenso poder só
pode ser contrabalançado pela intervenção do Esta
do, mediante o manejo de instrumentos, como políti
cas de controle de importação, preços mínimos, cré
dito subsidiado e outras.

No caso concreto do mercado brasileiro, certos
segmentos industriais apresentam uma grande ver
satilidade dos processos, os quais ensejam a produ
ção das mais variadas formas, nas mais diferentes
formulações de matéria-prima, vale dizer, isso lhes
assegura a "flexibilidade de alterar linhas de produ
ção, substituindo artefatos que contenham mais bor
racha natural na sua composição sempre que ocorrer
um eventual aumento de preço dessa matéria-prima",
conforme nos informa o IBAMA.

Assim, Sr. Presidente, estamos diante de uma
indústria final de configuração oligopólica, que dita
preços, restringe espaços de mercados para os insu
mos e suprime barreiras comerciais, como contingen
ciamentos nas importações, procedimento vigente no
Brasil até 1997, mas abolido a partir daí por pressão
desse poderoso contingente de empresas, para o
qual a borracha importada, artificialmente mais bara
ta, é a opção mais atraente. O Estado brasileiro, como
se viu, desmontou todos os instrumentos e institui
ções de fomento, e atualmente a subvenção de R$
0,90 por quilograma do produto é a única linha de
ação no contexto desse sofrível apoio oficial.

Alguns dados de que dispomos, Sr. Presidente,
dão conta de que as usinas de beneficiamento da bor
racha bruta, estágio que antecede a indústria de arte
fatos, além de reterem boa parte da renda do setor,
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estariam, em alguns casos, repassando aos produto- E veja-se, Sr. Presidente, reparem bem, não há
res rurais um valor inferior ao acima estipulado, abo- sequer grandes dúvidas em relação à perda ocorrida.
canhando uma diferença que deveria ser integral- Poucos duvidam, com seriedade, de que a desvalori-
mente transferida à lavoura, ao seringalista, portanto. zação salarial decorrente da omissão do Executivo si·

Dita subvenção, além de claramente insuficiente tua-se em mais de 70%. Para ser preciso e utilizar um
para recompor a remuneração do produtor em nível índice calculado por uma instituição respeitada, o
satisfatório, tem sido paga com atraso recorrente e DI EESE, 75,48% - esse é o ônus que os servidores
tem data marcada para acabar - 12 de agosto de vêm ,ar~ando como fruto da inércia do Presidente da
2005 -, sendo que já no presente ano, se nada for fei- Republlca.
to, terá um rebate de 20%. Ou seja, o seringueiro está Nem me refiro a algumas circunstâncias agra-
sendo penalizado. vantes, tão absurdas que sofrem o risco de ser es-

Em face desse cenário sombrio Sr. Presidente quecidas antes mesmo de provocarem a indignação
entendemos ser indispensável, dentre 'outros pontos, ~ devida. Querem instituir contribuiçã~ pr:videnciári~
adoção de uma política de preços mínimos, para a qual p~ra os aposentados, c~mo se a aqulslç~o d~ um ?I-
já formulamos um projeto de lei, em tram~ação nessa reJto ~erec.~sse ser punld~. Pretendem dllaP.ldar am-
Casa; o financiamento de novos plantios de seringais de da ~als o Ja escasso cO~J~nto de prerrogativas ~os
cultivo, visando ocupar espaços cedidos pelos países servidores - t~l~ez, no hmlt~, quem sabe, deseja a
asiáticos; a implementação de uma política de defesa volta da escravldao, o Executivo.
comercial que fixe a alíquota de importação no patamar Senhores, há que se ter consciência da gravida-
que o Brasil consolidou na OMC, o que importa, para de dos proble~as ~ue esta~~s por enfrentar: A guer-
efe~o de nivelamento das condições de concorrência, ra sanwenta e Irracional que Ja começou no dia de on,-
uma elevação da tarifa dos atuais 6,5% para algo como tem palra sobre o mundo ~~~o u~a nuvem negra, a
44%, segundo alguns estudiosos; e, por fim, a prorroga- espera de d,escarregar o dllu.vl? Nao P?demos espe-
ção da vigência da subvenção sem o rebate de 20% rar pela catastrof~ que se aVIzinha praticando malda-
previsto para agosto deste ano. des com quem nao as merece.

Sem essas providências, os seringalistas de Por isso, Sr., Presidente, por esse motivo, Sras. ~
borracha natural dificilmente sobreviverão enquanto Srs. Deputados, e que ergo minha voz e clamo: Presl-
produtores. de~te Ferna~do H~nrique Cardoso, nã~ macule ainda

. . mais a sua biografia! Antes que tudo pIore, antes que
MUito obrigado. nos encontremos tateando às cegas num mundo hos-
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro- til e inseguro, reajuste logo os vencimentos dos servi-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e dores públicos!
Srs. Deputados, não bastasse tanta crise, não fossem O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
suficientes tantos problemas, não estivéssemos já PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
imersos em conflitos tão sérios, ainda vem o atual Sras. e Srs. Deputados, os Municípios brasileiros, a
Chefe do Executivo trazer uma novidade extrema- partir de hoje, passam a contar com notável instru-
mente desagradável, materializada em um projeto de mento na construção de uma política habitacional vol-
lei que S.Ext' encaminhou recentemente ao Legislati- tada para a população de baixa renda. Refiro-me à
vo. Trata-se do projeto que pretende - apenas preten- entrada em vigor do Estatuto da Cidade, Lei Federal
de, enfatize-se - dar cumprimento ao disposto no art. n° 10.257, que objetiva regulamentar o disposto no
37, X, da Carta, promovendo a revisão geral dos ven- caput do art. 182 da Constituição da República, defi-
cimentos dos servidores públicos. nindo princípios e objetivos, diretrizes de ação e ins-

O "aumento" contido no projeto, Sr. Presidente, trumentos de gestão urbana a serem utilizados princi-
não merece esse qualificativo. Melhor seria apelidado palmente pelo Poder Público Municipal.
de afronta. Afronta ao Poder Judiciário, que expressa- O projeto compreende três títulos: "Princípios e
mente determinou ao Executivo que concedesse um Objetivos", "Da Política Urbana" e "Disposições Gera-
aumento, e não uma esmola. Afronta ao Poder Legis- is". O primeiro deles subdivide-se nos capítulos "Defini-
lativo, que está de pés e mãos amarrados ante a in- ções" e "Função Social da Propriedade". O segundo,
justiça, porque se trata de matéria que escapa de sua em seis capítulos, "Diretrizes Gerais", "Políticas Setori-
iniciativa. Afronta, principalmente, aos servidores, cu- ais", "Instrumentos da Política de Desenvolvimento
jas dificuldades parecem só estimular uma reação de Urbano", "Plano Diretor", "Equipamentos Urbanos e
escárnio por parte das autoridades constituídas. Comunitários", "Regiões Metropolitanas e Aglomera-
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ções Urbanas". O terceiro, nos capítulos "Do Conselho nessas condições, o agente principal do processo de
Nacional de Política Urbana" e "Disposições Finais". urbanização, num período de acentuado predomínio

O capítulo das diretrizes gerais estabelece o ob- do Governo Central e esvaziamento progressivo da
jetivo da política urbana, qual seja, o de ordenar o de- autonomia dos Estados e Municípios. O planejamento
senvolvimento das funções sociais da cidade e da centralizado corresponde a um desenvolvimento que
propriedade urbana, e traz orientações a respeito da mantém a concentração da expansão industriallocali-
forma de alcance desse objetivo, acatando o disposi- zada nos grandes pólos tradicionais.
tivo da Constituição Federal que incumbe à União a Em 1983, o Executivo enviou ao Congresso o
adoção de diretrizes gerais para o desenvolvimento Projeto de Lei n° 775/83, introduzindo o princípio da
urbano. função social da propriedade e estabelecendo diretri-

O capítulo dos instrumentos regulamenta o art. zes e instrumentos para urna política urbana. Esse
182, § 4°, da Constituição Federal, que dispõe sobre projeto foi inspirado num amplo debate que incluía os
as sanções a serem aplicadas, quando necessário, à meios acadêmicos e o movimento social em curso no
manutenção de terrenos já urbanizados em ociosida- País.
de. Trata-se de regulamentação requerida expressa- No que se refere à regulamentação da Constitu-
mente pelo texto constitucional. Além disso, o capítulo ição Federal, o Estatuto da Cidade disciplina instru-
disciplina outros institutos jurídicos relevantes: o usu- mentos fundamentais para se conceber uma reforma
capião especial urbano e a concessão de uso especi- urbana em nosso País.

ai para fins de ~?radia.(a~. 183 da Cons~tuição), o di- O primeiro instrumento é o do parcelamento,
relto de superflcle, o ~Irelto de preempçao, ~ outorga edificação ou utilização compulsórios, com base no
onerosa~ é!:s ope.ra9oes urbana~ consorciadas,. a art. 182, § 4°, da Constituição, que visa conter a reten-
transferen~l~ do direito de construir e o estudo de Im- ção de terrenos urbanos ociosos, ou seja, a danosa
pacto de vlz,lnhança.. A especulação imobiliária. É extremamente relevante,

O cap~tulo do plano ~Ire!or traça par~metros a pois existem índices inaceitáveis de terrenos ociosos
ser~m s~gUldos .pel?s MUnlcfploS no :umpnmento da em diversas cidades brasileiras, causando prejuízos
obngaçao constitucional de elaboraçao desse plano. significativos para o interesse público e social.
O capítulo da gestão democrática da cidade, por sua
vez, procura garantir mecanismos de participação da ?segundo ~nvolve ~ IP.TU - Imposto sobr~ a
sociedade civil na gestão urbana. Nas disposições Propnedade Predial e Tern~on~1 Urbana, prowesslvo
gerais, alteram-se a lei da ação civil pública e a lei de no tempo, q~e é uma ~a~ç~o I~ualmente pre~'sta no
registros públicos, de forma a adequá-Ias às disposi- a~. 182, § 4 , da ConstltUlçao, v~~cul~do ao n~~-cu~-
ções do Estatuto da Cidade. pnmento ~o parcelamento, edlflcaçao ou utlhzaçao

A . rt d I - d' I h . compulsónos.maior pa e a popu açao mun la mora oJe
nos grandes centros urbanos, os quais concentram O terceiro instrumento previsto é a desapropria-
inúmeros e complexos problemas diretamente relaci- ção com pagamento mediante títulos da dívida públi-
onados à qualidade de vida. Nessas cidades é gerada ca. Efetivada como seqüência da aplicação dos dois
a parte significativa da riqueza no Brasil - pelo me- primeiros mecanismos, consiste na desapropriação
nos 90% - e no mundo. com pagamento em títulos da dívida pública seme-

Nesse ambiente - de predominância da econo- Ihante à realizada para fins de reforma agrária.
mia de mercado - estão dados os limites do planeja- O projeto dispõe também sobre o usucapião es-
mento urbano, demarcando a importância do Estatu- pecial urbano, relativo ao art. 183 da Constituição Fe-
to da Cidade no âmbito municipal, que obtém e insti- deral. Ele se diferencia do usucapião contido no Códi-
tucionaliza um instrumento ativo de planejamento, le- go Civil e é ampliado no Estatuto da Cidade pela figu-
vando em conta a nova qualidade que a urbanização ra do usucapião coletivo. Trata-se de um instrumento
ofereceu aos movimentos populares, modificando a poderoso para promover a regularização fundiária
sociedade e explicando a tendência mais avançada nas cidades, especialmente nas áreas ocupadas por
do voto urbano. cortiços, favelas, onde se encontram as condições de

O êxodo rural, o crescimento acelerado das ci- moradia mais precárias da nossa população.
dades e a ideologia da poupança e da casa própria O Estatuto dispõe também sobre o plano diretor,
impulsionavam a demanda por habitação, serviços previsto no art. 182, § 10, da Constituição, como o ins-
públicos e equipamentos coletivos de consumo, forta- trumento básico da política de desenvolvimento e de
lecendo a construção civil subsidiada. O BNH era, expansão urbana.
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Além da regulamentação constitucional, são O SR. JOÃO HERRMANN NETO (Bloco/PPS -
disciplinados no Estatuto da Cidade os seguintes ins- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
trumentos: Sras. e Srs. Deputados, uma vez mais e com a desfa-

Direito de superfície: é a possibilidade de disso- çatez de sempre, o Sr. Fernando Henrique Cardoso
ciação entre o direito de propriedade do terreno e o di- adota medidas que ferem, de pronto, a soberania do
reito de propriedade de edificação. O proprietário do País e que, mais ainda, acabam por trazer para dentro
terreno passa a poder conceder a outros o direito de do Brasil a trilha mesma do próprio terror.
superfície, de forma gratuita ou onerosa. Visa funda- Denúncias recentes mostram que agentes da
mentalmente flexibilizar a utilização dos terrenos. CIA e do FBI, durante o regime militar, transitaram Ii-

Transferência do direito de construir: compreen- vremente por nossa terra, participando de prisões,
de a faculdade atribuída ao proprietário do imóvel por torturas e assassinatos. Era o terror de Estado, gera-
lei municipal de exercer em outro local ou alienar o di- dor maior do terror político de que, pela primeira vez,
reito de construir ainda não exercido. Tem inúmeras nosso País foi vítima.
aplicações, a exemplo da preservação de imóvel de Mas eram dias sem democracia, sem que pu-
interesse histórico, proteção ambiental, operações ur- déssemos respirar o ar puro da liberdade, da cidada-
banas, entre outras. nia. Agora a democracia se vai institucionalizando no

Outorga onerosa do direito de construir: consis- País, dando frutos os mais apetitosos. O Congresso,
te no estabelecimento pelo Município de um coefici- em suas duas Casas, tem uma Comissão de Rela-
ente de aproveitamento de terreno, a partir do qual a ções Exteriores, a mesma que deveria ser previamen-
autorização para construir passa a ser concedida de te consultada pelo Sr. Fernando Henrique antes de
forma onerosa. Permite ao Poder Público a cobrança admitir a instalação de uma agência de informações e
pela utilização mais intensa da infra-estrutura urbana inteligência dos Estados Unidos em seu consulado
instalada. em São Paulo.

Operações urbanas consorciadas: compõem-se Esse Serviço Secreto, pouca gente se deu con-
de um conjunto de intervenções e medidas coordena- ta disso, nada tem a ver com a CIA e o FBI, cujos pro-
das pelo Poder Público Municipal, com a participação fissionais já vivem no País disfarçados de adidos cul-
dos proprietários, moradores e usuários e de investi- turais e militares, de funcionários consulares, e con-
dores privados, com o objetivo de alcançar em uma seguem montar informações que, em tempos históri-
área a transformação e melhorias urbanísticas estru- cos recentes, ajudaram a instalar governos ditatoriais
turais, melhorias sociais e valorização ambiental. e militares em quase toda esta nossa pobre América

Latina.
Direito de preempção: na concepção do Estatu-

to da Cidade, dispõe sobre a preferência do Poder PÚ- O Serviço Secreto é órgão do Tesouro america-
blico na compra de imóveis urbanos, em condições de no e tem por escopo principal detectar a impressão de
mercado, visando garantir a formação de um estoque dólares falsos, os falsificadores e sua rede de distribu-
de terras públicas, sem a necessidade de desapropri- ição da moeda assim falsificada. Curioso porque, ao
ação. que parece, buscam-se, isto sim, os rastros deixados

pelo terrorismo com lavagem de dinheiro, falsificação
O Estatuto da Cidade traz ainda como inovação de moedas nacionais e coisas da espécie. E curioso,

um instrumento decisivo de participação da socieda- ainda, que não tenham jamais chegado à liquidação
de: o orçamento participativo, uma proposta ampla- dessa delinqüência simplesmente porque jamais diri-
mente debatida com os movimentos sociais. giram aos chamados paraísos fiscais, exatamente

Nesse contexto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para onde se dirige todo esse dinheiro sujo e lavado e
quero também registrar que se realiza em Recife, de novamente sujo e novamente lavado. Uma coisa que
segunda até quinta-feira, o Seminário Municipal de até as areias das praias das Bahamas conhecem de
Política Habitacional de Interesse Social. Embora a ci- cor e salteado, mas que a CIA, o FBI e o Serviço Se-
dade já tenha desenvolvido um Plano Diretor e im- ereto dão provas de ignorar, pelo menos até agora.
plantado a Lei Orgânica e a Lei de Uso do Solo, o Devem, no entanto, estar a esconder alguns apani-
Estatuto da Cidade dará maior consistência ao con- guados do próprio Governo americano, o que, aliás, é
junto de normas existentes, propiciando mais rápida praxe naquele país. Ocorre-nos à lembrança um diá-
solução para problemas que afligem parcela expres- logo travado entre o Presidente Roosevelt e um as-
siva de sua população. sessor a respeito de bases americanas nas Antilhas,

Muito obrigado. nos tempos da Segunda Guerra Mundial. Quando se
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chegou à República Dominicana, o assessor alertou o ios de outra tirania. Mas aí ainda esbarrarmos em ou-
Presidente que aquele Trujillo era um bandido, ao que tro problema. É que os povos palestinos e iraquianos,
Roosevelt retrucou: "Mas é o nosso bandido!". os curdos e sudaneses, os coreanos, os cubanos e os

É algo inadmissível, Sr. Presidente. Para quem vietnamitas poderiam nos perguntar: e desde quando
acompanha o noticiário policial dos jornais é fácil per- os americanos são os heróis da liberdade?
ceber que há tempos não temos notícias de falsifica- Era o que tinha a dizer.
ções de dólares no Brasil. Nem mesmo da descoberta O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
daquela moeda falsificada circulando por aqui. De Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
qualquer forma, aí estão os fiscais do Banco Central, Sras. eSrs. Deputados, confesso que estou surpreso
a Polícia Federal Aduaneira, a Polícia Civil, enfim um com a decisão do Governador paulista, Sr. Geraldo
rol já extenso de organismos policiais e outros encar- Alckmin, ao extinguir a Secretaria de Esportes e Tu-
regados dessa missão. Quisessem os americanos a rismo.
prisão e co~seqüente extradição de quem quer que Por algumas vezes, ocupei esta tribuna para re-
fosse basta~a o contat? de praxe com o Itama~aty e gistrar e enaltecer o trabalho que o ex-Secretário Sr.
as convençoes postenores para que a questao se Marcos Arbaitman vinha desenvolvendo à frente da
deslindasse ou não. Secretaria de Esportes e Turismo - SEI.
. Ag.ora a.coisa ganhou um,aspecto difuso.,Eles A incorporação do turismo pela Secretaria de

vieram investigar por conta propna faze~do tabula Ciência e Tecnologia parece-me desconexa, descabi-
ras~, a~ mes~o !empo, de nossa so?~r~n1a _e da c~- da e sem nenhuma afinidade, pois não existe nenhu-
pacltaçao profissional de nossos p?"cla~s. Nao confl- ma prioridade nos assuntos a ela relacionados.
amo - é o que d~~onstram .- em n1nguem, o que po- O Sr. Marcos Arbaitman, que vinha brilhante-
dena ter sua logl~a se estlves~em trabalhand? em mente conduzindo a Secretaria de Turismo desde o
sua terra. Mas aqUi temos fronteira, temos autondade .. d t d G d M" C ., t'

b . O - t S P 'd t? pnmelro man a o o overna or ano ovas, Ja 1-
e so eranla. u nao emos, r. resl en e. nha obtido uma série de conquistas.

O Gover~~ do Sr. Fernando Henrique se mostra Grandes programas de alcance social como O
valente e deCidido quando te~ que enfrentar traba- Menor pelo Esporte Maior, Esportesperança e a Vila
Ihadores em greve, qu~~do agnde professores e alu- Olímpica foram desenvolvidos e só se tornaram viá-
nos que querem condlçoes pa~~ tr~bal~ar e estudar, veis com a adesão da iniciativa privada, que o próprio
mas que, em troca de suas relvlndlcaçoes, recebem S tá' . . t' I

t d b b d . . t A I" ex- ecre no saiU em campo para conqUls a- a.cace a as, om as e gas, plmen a. cava anae. , .
lançada, desabridamente, contra trabalhadores rurais ~UltOS anos ausente do mercado tunstlco :xter-
sem terra. Mas, de forma a mais desairosa se agacha no, Sao ~aulo voltou a m~rcar pres~n,ç~ na. gestao ~o
diante do poder imperial, imperial mas talvez por isso Sr.. Arbaltman. Fora~ cnad~s escntonos InternaCIO-
mesmo refém de suas próprias contradições aterrori- nals de representaçao paulista em Nova York e na
zado pelo retorno do terror que espalhou m~ndo afo- Argentina, e sem qualquer ônus para o Estado.
ra, por anos a fio. Para nós, a imagem daquele cida- A SET articulou com as Secretarias de Agricul-
dão que se jogou de uma das torres nova-iorquinas, tura, do Meio Ambiente, do setor agropecuário e de
no desespero de escapar de qualquer morte, somen- produtores rurais para incrementar o turismo rural.
te tem paralelo na daquela menina que, já nua, corre Quero crer que um novo projeto, que ainda não
também desesperada por uma estrada do Vietnã, fu- é do conhecimento público, deve estar sendo traba-
gindo, quase ferida de morte pelas bombas de na- Ihado pelo governo paulista, pois um segmento tão
paim que os americanos lançavam sem qualquer es- importante e que produz não só divisas para o Esta-
crúpulo, sem qualquer critério. do, geração de empregos e serviços, mas também

Quando, à época da Revolução Francesa, Ro- grandes conquistas sociais, possa deixar de existir
bespierre incitava o povo ao terror, justificava dizendo apenas com uma canetada.
que a espada empunhada pelos heróis da liberdade Sr. Presidente, quero desta tribuna fazer um
era a mesma desembainhada pelos lacaios da tirania. apelo ao Exmo. Sr. Governador de São Paulo, Sr. Ge-
Não sei, não, mas me parece que o revolucionário raldo Alckmin, para que reveja sua decisão, pois esse
francês estiva certo apenas quanto à espada: deveria setor, tão valioso na geração de empregos e serviços
ser a mesma. Mas se os heróis da liberdade se com- para o Estado, não pode ficar em plano secundário.
portam como os lacaios da tirania, o mínimo que lhes Quero também, aproveitandoa oportunidade,
pode acontecer é serem chamados, também, de laca- registrar o meu reconhecimento ao Secretário Mar-
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cos Arbaitman por tudo que fez na área do Esporte e
Turismo do meu Estado de São Paulo.

Muito Obrigado.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PFL - PI. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, tenho a satisfação de retornar à tribu
na desta Casa para ressaltar a preocupação do
ex-Prefeito da cidade de Campo Maior, Piauí, Dr. Mar
cos Bona, trazido à minha presença para, como re
presentante parlamentar daquele Estado, viabilizar a
conservação e recuperação da BR-343, trecho limí
trofe com o Município de Cocal de Telha.

Ao longo do meu mandato tenho desenvolvido
esforços junto ao Governo Federal visando ao resta
belecimento dessa rodovia. Devo confessar inúmeras
resistências encontradas, mas, sobretudo, orgu
lho-me de poder compartilhar nossa vitória pela reali
zação dessa importante rodovia por seu aspecto eco
nômico para os Municípios ribeirinhos.

Todavia, diga-se que foi uma longa batalha junto
ao Ministério dos Transportes no sentido de assegu
rar os recursos necessários à sua conclusão.

Nosso desempenho em conjunto com o Dr. Mar
co Bona teve fundamental importância junto às autori
dades federais e estaduais para se restabelecer as
condições de trafegabilidade do transporte rodoviário,
de elevado valor econômico para a região.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há preo
cupação das autoridades municipais com a aproxima
ção do período de inverno, caso não haja providências
urgentes para recuperação da base estrutural, da prin
cipal ponte de ligação rodoviária, hoje ameaçada pela
existência de enormes buracos em sua fundação.

A demora na restauração e início das obras pelo
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
DNER poderá trazer incalculáveis prejuízos aos Mu
nicípios de Campo Maior e Cocal de Telha, inviabili
zando o tráfego, pelo aumento do fluxo de veículos.

Nosso temor ainda maior é a não-recuperação
da ponte em tempo hábil, ocasionando um fluxo mai
or de automóveis pesados, comprometendo, assim, a
estrutura física da ponte, em não suportar a capacida
de de peso dos veículos, provocando a interrupção do
tráfego rodoviário.

Porém, devo ressaltar que minha luta diária para
o completo restabelecimento do trecho Campo Mai
or-Cocal de Telha poderá tornar-se inviável, caso per
dure a morosidade do Ministério dos Transportes em
não proceder à efetiva realização das obras e nem
autorizá-Ias antes da proximidade do período chuvo
so.

Trata-se de rodovia bastante movimentada não
só pela sua importância econômica, mas também
pela posição estratégica de escoamento da produção
do norte do Estado do Piauí.

Há, sem dúvida, entraves burocráticos que po
derão inviabilizar as lutas já desenvolvidas para se
garantir o mínimo de trafegabilidade na rodovia.

Não podemos esperar pelo período de inverno,
cuja situação poderá se agravar ainda mais, ocasio
nando elevados prejuízos à economia do Estado,
caso haja interrupção do tráfego, pela não recupera
ção da ponte no período chuvoso.

A preservação da BR-343 é mais do que impor
tante para a incrementação da economia dos Municí
pios vizinhos, por servir de via de ligação entre a Ca
pital e os Estados do Ceará e Maranhão.

Portanto, é mais do que justo o atendimento
imediato, pelo Ministério dos Transportes, dos apelos
externados desta tribuna para que realize a curto
tempo a restauração dos buracos próximos à ponte, a
fim de se evitar que todo o esforço desenvolvido seja
desperdiçado com a chegada do período chuvoso na
região.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho à tribuna mais uma vez, como Parlamentar, ex
ternar a preocupação das lideranças políticas munici
pais de Campo Maior e Cocal de Telha, clamando ao
DNER providências urgentes para o início imediato
das obras essenciais de recuperação da ponte, em
função da chegada do período de inverno na região.

Desejo externar minha preocupação apelando
ao Sr. Ministro dos Transportes para a retomada das
obras de recuperação na ponte rodoviária, por se
configurar como importante via de ligação entre Cam
po Maior e Cocal de Telha, evitando-se, assim, o pos
sível agravamento do tráfego rodoviário pela chegada
das chuvas.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Governo Federal, a pretexto de
"modernizar" a legislação trabalhista, acaba de enviar
ao Congresso Nacional o Projeto de Lei n° 5.483, de
2001, alterando o art. 618 da CLT, para estabelecer
que "as condições de trabalho ajustadas mediante
convenção ou acordo coletivo prevalecem sobre o
disposto em lei".

Trata-se de um profundo golpe nos direitos tra
balhistas conquistados a duras penas pelos trabalha
dores brasileiros, na medida em que os termos de
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convenções e acordos coletivos terão prevalência so- A rejeição do referido projeto, sem dúvida algu-
bre o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho. ma representará um momento de afirmação do Con-

A CLT, em que pese o disposto nos arts. 7° e 8° gresso Nacional, principalmente diante daqueles que
da Constituição Federal, em muitos aspectos, regula- constróem a riqueza deste País.
menta os direitos sociais, estabelecendo os direitos Muito obrigado.
fundamentais decorrentes das relações do trabalho. O SR. JOAQUIM FRANCISCO (Bloco/PFL -

O Governo, em sua ânsia neoliberal, quer, com PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
o projeto de lei enviado ao Parlamento, fixar na pró- Sras. e Srs. Deputados, a percepção quase consen-
pria CLT a soberania das convenções de trabalho so- sual de que o brasileiro é pouco afeito à leitura, sobre-
bre o que já está assegurado em lei há muitos anos e tudo de livros e outras formas de expressão escrita
que foi fruto de muitas lutas por parte dos trabalhado- não diretamente relacionados com atividades tidas
res e do movimento sindical. como práticas, objetivas, concretas, profissionais,

As confederações nacionais de trabalhadores e vem d~ ser em grande parte confirmada em recen~e

as centrais sindicais, em quase sua totalidade, repu- pesquisa. !~ta-se d~ est~do encomendado ~el~ Ca-
diaram a proposta governamental, que "a pretexto de mar~ BraSileira ~o livro, Ju~tamentecom.o ~lndlcat?
modernizar a legislação trabalhista, golpeia os direi- N~clonal dos Editores de LIVroS, a As.so~laçao ~ra~l-
tos legais historicamente conquistados pelo povo bra- lelra d~ Celulose.e Papel e a Assoclaçao BraSileira
sileiro". Com isso, os direitos mais elementares de dos Editores de Livros.
uma relação trabalhista, como férias e décimo tercei- O assunto tem sido largamente analisado e co-
ro salário, ficaram comprometidos. mentado, não somente por pessoas e grupos efetiva-

Mais condenável é a proposta do Governo, na m~nte_env?lvidos com a produçã~ e cons~m~ d~ pu-
medida em que ela surge no momento em que as en- bl~c~çoes Impressas, mas tambem por Instltulçoes
tidades sindicais estão sensivelmente debilitadas em publicas e pnvadas que entendem ser essa modesta
seu poder de negociação, em face da crescente e crô- atr~ç.~o ~os brasileiros pela I~itura um~ das maiores
nica onda de desemprego que atinge o conjunto da defl~lenclas da nossa formaçao e re?lIdade cul~ural;
economia brasileira realidade que responde pelo nosso nlvel educaCional

. '. ., . médio situado muito aquém dos requerimentos à ex-
• A~ém dIS~, ~ projeto e enViado em regime de pansão do País, tendo em vista a importância do há-

urgencla ~rgentlsslma. C? Govern? te~ta, dess~ .for- bito de ler como instrumento vital para a aquisição de
~a, abrevl~ro. debate e dificultar a IneVitável moblllza- conhecimentos e o conseqüente exercício crítico e
çao ~os Sindicatos e trabalhadores em defesa de participativo sobre o mundo e a vida que nos cercam
seus Interesses. e condicionam; realidade que se revela tímida de esti-

As organizações sindicais já manifestaram sua mulos para atividades econômicas e sociais que
disposição de mobilizar amplamente os trabalhado- constituem, por sua vez, fatores de desenvolvimento.
res co~~ra a_aprovação do PL n° 5.483, de.2001, pois O tema é antigo e recorrente, tanto que tem sido
a_modlflcaçao do art..618 ~a ~LT deso.r~antza as rel~- objeto de intervenções, tanto da esfera oficial quanto
çoes ~o trab~lh.o~ aVilta direitos adqUiridos e golpeia do âmbito particular, que buscam incentivar a rever-
conqUistas hlstoncas. são desse quadro. Mas são muitos os entraves ao su-

Por todas essas razões, Sr. Presidente, venho a cesso das tantas iniciativas já adotadas e em adoção.
esta tribuna conclamar todos os nossos pares a não Isso porque, na verdade, embora necessárias, tais
aceitarem essa proposta, cujo conteúdo vem no este- iniciativas são insuficientes para confrontar a questão
io dos projetos "flexibilizantes" que subtraíram, ao lon- em sua profundidade e complexidade. Em outras pa-
go dos últimos anos, direitos fundamentais dos traba- lavras, à guisa de ilustração metafórica: a abertura de
Ihadores e do povo brasileiro. uma livraria, por si só, não significa a ampliação do

O que deve prevalecer, num país de economia consumo de livros e a automática incorporação, pelos
dependente e de relações sociais ainda não consoli- consumidores, do hábito da leitura. Mas é também
dadas, é a lei, e não acordos limitados pelas condi- verdade que sem a livraria fica ainda mais difícil o
ções conjunturais da economia nacional. É preciso, acesso ao produto. Forma-se, com tal raciocínio, cír-
num país com as características do Brasil, que o Esta- culo que pode ser tão modesto de conseqüências
do e a legislação continuem protegendo as relações quanto virtuoso em fundamentos.
do trabalho e assegurando os direitos elementares Se o assunto é complexo, Sr. Presidente, nada
dela decorrentes. nos impede de buscar soluções, mesmo que não defi-
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nitivas para o problema. Pois se está diante de proble
ma sério, de importância crucial para os rumos do
Brasil. Um povo que não lê, salvo quando pressiona
do pelas circunstâncias imediatas, é um povo conde
nado ao atraso. Não há como fugir a essa constata
ção, bem como à do seu oposto: as nações que mais
progridem são as que mais investem em educação. E
aqui entra o aspecto central do tema deste pronuncia
mento.

Por que o brasileiro não lê, ou lê muito pouco? A
resposta mais evidente seria: pelo seu baixo índice de
educação. Sucede, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, que a educação em si mesma, isto é, a capacidade
de atuar, à luz do aprendizado formal, sobre o contexto
em que seu portador se insere, é apenas uma etapa do
processo de aprendizagem. Este comporta uma perma
nente assimilação e ampliação de conhecimentos, fato
res que predominam exatamente no contato e familiari
dade com os livros, tenham eles a forma que tiverem, in
clusive as de vínculo eletrônico.

A propósito, a hegemonia atual dos meios de
computação é apontada como uma das causas de
desestímulo à leitura no Brasil. Esse tipo de alegação,
além de tangenciar o problema em si mesmo, não o
explica em sua verdadeira dimensão. Ora, a hegemo
nia do universo da informatização e seus efeitos revo
lucionários é fenômeno típico da era moderna, no
mundo inteiro. Nem por isso, o mercado livreiro, nos
países mais prósperos, deixou de expandir-se e efer
vescer. A verdade é que o livro mantém a preservação
do seu espaço, a exemplo do que aconteceu quando
de suas anunciadas "mortes" anteriores, com o surgi
mento das eras do rádio, do cinema e, sobretudo, da
televisão. A era digital, portanto, não modificará o cur
so que aponta para aquela preservação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dispen
samo-nos da recorrência a dados e estatísticas com
probatórios da inapetência brasileira à leitura. O que
pretendemos ressaltar, com respaldo na recente pes
quisa encomendada por entidades de reconhecida
experiência e atuação na seara cultural, é a necessi
dade de se introduzirem e incrementarem políticas
capazes de modificar, mesmo que apenas no médio
prazo, um quadro de carência que afeta numerosos
segmentos da vida brasileira.

Foi esse, aliás, o objetivo primordial da pesqui
sa: colher valoroso material para subsidiar a adoção
de políticas públicas fomentadoras da formação ou
aperfeiçoamento de uma mentalização mais positiva
e pragmática em relação ao livro como fonte de de
senvolvimento.

É de justiça reconhecer que já existe um bom
acervo de políticas para o setor; políticas necessaria
mente abrangentes, que se estendem da própria alfa
betização até a etapa decisiva do gosto de ler, do pra
zer da leitura, do enriquecimento intelectual e espiri
tual, indo desaguar na capacitação para a vida profis
sional, para a inserção no mercado de trabalho, para
a participação eficiente na tomada de decisões coleti
vas.

A despeito desse manancial de medidas, entre
tanto, é também compulsória a conclusão de que elas
não têm sido eficazes o bastante para alterar, nas pro
porções requeridas, o quadro atual de deficiências do
setor. Cabe uma intervenção mais direta, por parte
das autoridades educacionais e culturais do País,
num campo que se quer mais robusto e fecundo de
resultados práticos. Cabe igualmente maior integra
ção entre as alçadas pública e privada nessa tarefa
intimamente conectada com a indução à leitura, à
descoberta do livro não como um fim em si mesmo,
senão também como uma ferramenta de ascensão in
dividuai e, ao mesmo tempo, de progresso e equidade
social.

Tais, Sr. Presidente, as considerações que pre
tendíamos trazer a esta tribuna, com a consciência de
que, somente através da valorização do livro como
substrato de transformação política, econômica e so
cial, poderemos atingir algumas das metas essencia
is à consecução dos nossos objetivos de desenvolvi
mento, ampliando nossa inclusão no contexto das na
ções de altos patamares educacionais.

De par com estas reflexões, juntamos nosso
apelo às áreas governamentais responsáveis pelas
políticas de educação e cultura do País, no sentido de
que acelerem, implementem e sistematizem, com re
dobrado vigor, as iniciativas listadas na pesquisa ob
jeto deste pronunciamento. Para tanto, vale recorrer
ao amplo e oportuno concurso de órgãos e institui
ções, tão numerosos quanto diversificados, que se in
teressam e vivenciam a problemática da produção,
aquisição, distribuição e difusão do livro e seus afins,
em todo o território nacional e em todas as camadas
da população brasileira.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. RUBEM MEDINA (Bloco/PFl- RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, apesar da sensível melhora no nível
dos reservatórios das usinas hidrelétricas e da redu
ção do risco de apagões, nada indica que a crise do
abastecimento de energia esteja próxima de uma so
lução. Sabemos que o País enfrenta uma das maiores
crises de energia de sua história e, independente-
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mente das causas, o Governo busca a qualquer custo
soluções criativas para enfrentar o problema sem
agravar ainda mais o quadro do déficit público e as
metas do ajuste fiscal.

O Programa de Ampliação de Oferta de Energia
estima em R$ 31 ,5 bilhões os recursos necessários à
execução de todos os projetos de geração de energia,
que incluem a construção de novas usinas hidrelétri
cas, termoelétricas, linhas de transmissão, subesta
ções de energia e obras de infra-estrutura para a im
portação de eletricidade de países vizinhos.

Por falta de poupança pública, o Governo espe
ra que dois terços desses recursos venham da inicia
tiva privada. Entretanto, com o agravamento do qua
dro econômico internacional, os investidores estran
geiros tornaram-se mais céticos em relação aos paí
ses emergentes, como é o caso do Brasil, o que torna
mais difícil a captação de recursos externos para via
bilizar o programa energético.

Internamente, o Governo só conta com a parce
ria da PETROBRAS, que já vem participando do pro
grama de construção de catorze usinas termelétricas.
Paralelamente, outros projetos vêm sendo implemen
tados em parceria com o setor privado, o que poderá
resultar num acréscimo de 14 mil megawatts à atual
capacidade instalada.

Entretanto, esses investimentos estão longe de
atender às demandas do País nessa área. Diante
dessas limitações, por que não buscar soluções do
mésticas como, por exemplo, a utilização dos recur
sos do contencioso entre a Secretaria da Receita Fe
deral e as entidades de previdência privada, envol
vendo cerca de R$ 11 bilhões?

Esse contencioso arrasta-se na Justiça desde
1983 e o processo tramita atualmente no Supremo Tri
bunal Federal. Em fevereiro de 1999 saiu liminar favorá
vel aos fundos de pensão, mas a pendência tem pouca
perspectiva de solução a curto prazo, já que há um ex
pressivo volume de recursos tramitando na Justiça.

Diante disso e considerando que esses recur
sos já estão provisionados, defendo uma negociação
entre o Governo, através da Receita Federal, e os fun
dos de pensão para que se busque um acordo judicial
a fim de solucionar o contencioso tributário, suspen
der a tramitação do processo e disponibilizar os recur
sos para o financiamento do programa energético.

Afinal, se o Governo sair vitorioso, esses recur
sos acabarão no caixa do Tesouro Nacional. Se ocor
rer o contrário, da mesma forma entendo que esse
imenso volume de recursos deve ser destinado ao fi
nanciamento de programas de melhoria da infra-es-

trutura do País e de desenvolvimento econômico e
social.

A partir do acordo, as instituições de previdência
privada comprometer-se-iam a alocar esses R$ 11 bi
lhões provisionados em uma Sociedade de Propósito
Específico - SPE para investimentos em projetos de
geração e transmissão de energia, resguardando-se,
porém, os pontos técnicos, tais como retorno dos re
cursos alocados, risco, índice atuarial e liquidez, exi
gidos pela Secretaria de Previdência Complementar
e Assistência Social.

Como se vê, o volume provisionado supera os
recursos de que o Governo necessita para bancar
sua parte no programa de expansão do setor energé
tico, com a vantagem de contar com o dinheiro dispo
nível e poder viabilizar novos projetos de ampliação
da oferta de energia sem pressionar as contas públi
cas, além de atrair a parceria de investidores priva
dos.

Como esse contencioso envolve questões tribu
tárias, no âmbito da Justiça esse processo não tem
perspectiva de solução a curto e médio prazos. Nem
mesmo a aprovação, por esta Casa, dos Projetos de
Lei Complementar nOs 8 e 10, que regulamentam os
fundos de pensão, trará uma luz ao problema, já que o
Executivo, ao sancionar a lei complementar, vetou
exatamente o art. 70, que previa novo tratamento tri
butário às entidades fechadas de previdência privada.

Para dar mais transparência à operacionaliza
ção da proposta e garantia aos segurados dos fundos
de pensão, poderia ser constituído um grupo técnico
com representantes do Governo, de setores produti
vos e das instituições de previdência privada para a
definição de critérios, seleção de projetos de investi
mentos e estabelecimento de cronograma.

Além de prestar contas à Câmara de Gestão da
Crise de Energia, o grupo técnico se comprometeria a
cumprir metas rígidas de desempenho e produção de
resultados, bem como o estabelecimento e divulga
ção, por parte dos fundos e do Governo, de política
clara dessa parceria para enfrentar situação emer
gencial e de interesse nacional.

Diante das limitações de recursos e da situação
emergencial vivida pelo setor energético, o País preci
sa empenhar-se na busca de alternativas para a su
peração desses problemas, recorrendo, inclusive, a
soluções engenhosas como a do uso dos recursos
dos fundos de pensão, para ampliar a oferta de ener
gia e garantir a infra-estrutura necessária para a ex
pansão da economia.

Em todo o mundo as instituições de previdência
privada são importantes e valiosos instrumentos de fi-
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nanciamento do desenvolvimento nacional. No Brasil,
elas participam ativamente do programa de privatiza
ção, mas podem contribuir de forma mais efetiva a
partir do entendimento que ora proponho.

Muito obrigado.
O SR. TELMO KIRST (PPB-RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, ocupamos hoje esta tribuna para defender a in
clusão, no Orçamento da União de 2002, de verbas
para conclusão da BR-1 01, no trecho Osóri<rSão
José do Rio Norte, que é conhecida, atualmente,
como "Estrada do Inferno".

O epíteto, cunhado pelos produtores e transpor
tadores de produtos agrícolas da região, vem demons
trar, de modo cabal, a necessidade de recuperação do
trecho, um dos mais precários e perigosos do litoral
sul. Mas as razões não se resumem a esse aspecto:
também se trata de favorecer o progresso em uma re
gião de enorme potencial turístico, econômico e social.

Há, de fato, um grande interesse na criação de
acessos a locais como a Lagoa do Peixe, um verda
deiro santuário ecológico, e várias praias de natureza
exuberante. Muitos programas nesse sentido já estão
elaborados e à espera da finalização da rodovia para
poderem se realizar. Do mesmo modo, a implantação
de importantes projetos de mineração, que já estão
em fase de liberação pelas autoridades ambientais,
deverão propiciar o desenvolvimento da economia lo
cai e estadual; também dependerão da fluência de
tráfego nesse trecho para escoarem a produção.

~ importante frisar, Sr. Presidente, que a recu
peração da BR-1 01, entre as cidades referidas, terá
um efeito salutar em todo o transporte rodoviário do
sul do País. Será um novo e importante acesso ao
Porto de Rio Grande e uma rota alternativa à chama
da Rodovia do Mercosul, a BR-116. Esta, que já é
bastante congestionada, deverá sofrer um considerá
vel acúmulo de cargas em razão da iminente duplica
ção da BR-101 entre Santa Catarina e o Rio Grande
do Sul. O problema é que, facilitado o trânsito nessa
via, deverá ocorrer naturalmente um aumento na res
pectiva utilização; as péssimas condições do seg
mento em questão - na seqüência da BR-1 01 - de
verão obrigar os motoristas a tomarem a BR-116, ou
mesmo as BRs-290 e 392, que fazem o percurso de
Osório a Rio Grande. São também elas rodovias já
bem congestionadas, a serem consideravelmente ali
viadas com a recuperação pretendida.

Devemos lembrar, Sr. Presidente, que o trecho
Tavares/São José do Norte já está em ritmo normal
de obras, dividido em três lotes, nos quais já foram in
vestidos cerca de 25 milhões de reais. Para concluí-Ia

no tempo previsto, até o final de 2002, serão ainda ne
cessários 30 milhões.

Diante da urgência do projeto e dos benefícios
que trará para a região e todo o País, em razão do
MERCOSUL; diante, ainda, do fato de que a recupe
ração já se encontra em andamento, devendo ser
concluída para evitar deterioração das obras, acredi
tamos que a liberação das verbas deva ocorrer imedi
atamente, com o apoio da bancada sulista nesta
Casa. Conclamando a todos para envidarem esforços
nesse sentido, estamos convictos de que se trata de
uma excelente providência em termos de transporte
rodoviário no sul do País.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, tive a honra e a satisfação de
participar, no início da semana anterior, no Rio de Ja
neiro, dos trabalhos de abertura do VIII Hospital Busi
ness 2001. O evento, de suma importância, durou três
dias, e o tema central - "SOS Saúde no Limite: não
há gestão sem vocação para mudança" - é bastante
compatível com o momento por que passa o setor
hospitalar privado no Brasil.

Na verdade, promovido em parceria com a Fe
deração de Hospitais e Estabelecimentos de Saúde
do Rio de Janeiro e o Sindicato de Hospitais e Estabe
lecimentos de Saúde do Rio de Janeiro, o VIII Hospi
tal Business compreendeu o VIII Congresso de Ges
tão Hospitalar, o VI Nursing Care Business, o I Encon
tro de Médicos dos Serviços de Saúde e o I Medicai
Cases Seminar.

Desse modo, os painéis, conferências, palestras
e mesas-redondas versaram sobre temas diversos,
como: "Cenários de incertezas: onde buscar as solu
ções?"; "O exercício profissional médico e auditoria...
uma questão em debate"; "A responsabilidade civil
compartilhada" e outros de grande repercussão para
o setor médico-hospitalar brasileiro.

Lá estiveram profissionais de diversos Estados
e regiões do País, buscando estabelecer ampla dis
cussão a respeito das dificuldades enfrentadas pelo
setor, que se refletem no próprio atendimento à popu
lação, sobretudo se considerarmos o colapso em que
se encontram os serviços públicos de saúde.

Em sua exposição, no primeiro dia do evento, o
ilustre presidente da Associação de Hospitais e Clíni
cas do Rio de Janeiro e da Federação dos Hospitais
do Rio de Janeiro, Dr. José Carlos de Souza Abrahão,
enfatizou muito bem tais preocupações.

Apresentando dados relativos ao número de
empregos proporcionados pelo setor hospitalar - em

" ....
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torno de 1.800.000 postos de trabalho diretos e ou
tros tantos indiretos -, o Dr. José Abrahão apontou os
riscos da retração de atividades do setor, em função
principalmente do polêmico relacionamento com as
empresas que contratam serviços mediante formali
zação de convênios. Considerando que há quatro
anos os hospitais não recebem reajuste em suas ta
xas e diárias, não obstante os aumentos determina
dos pelos planos de saúde na mensalidade dos seus
associados, torna-se iminente uma grave crise a
ameaçar o funcionamento desses hospitais, clínicas
e laboratórios, muitos deles já tendo paralisado suas
atividades ou em vias de fazê-lo brevemente.

Por isso, Sr. Presidente, como médico e Parla
mentar que tem colocado os problemas de saúde en
tre as prioridades de atuação nesta Casa, represen
tando parcela significativa do povo do Rio de Janeiro,
estou plenamente solidário com a luta que empreen
dem os hospitais, as clínicas e os laboratórios, com a
participação da categoria de médicos e dos outros
profissionais que atuam na área, para se reverter o
presente quadro de instabilidade que atinge esse
segmento de vital importância para a população.

Meus efusivos cumprimentos ao Dr. José Carlos
de Souza Abrahão e a todos os que organizaram o
VIII Hospital Business 2001 e dele participaram, pelo
sucesso que o evento alcançou. Os resultados certa
mente irão demonstrar-se pela construção de um
conjunto de soluções para os atuais problemas do se
tor, que são sérios.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WILSON SANTOS (PSDB-MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, morreu no dia 11 de agosto último, às
vésperas de completar 91 anos, depois de longa en
fermidade, o advogado, professor e político Luiz Gar
cia, que também exerceu, no jornalismo, atividades
intelectuais, chegando a ocupar desde a década de
40, uma cadeira na Academia Sergipana de Letras.

De família pobre, com muitos irmãos, Luiz Gar
cia foi um esforçado estudante, vencendo as dificul
dades econômicas e conquistando o diploma de ba
charel em Direito. Seus irmãos, Antônio Garcia Filho
preferiu a medicina, Carlos Garcia, o Direito, e José
Garcia Neto, a Engenharia Civil. Robério, o mais ve
lho, permaneceu na retaguarda da família, ajudando
os irmãos para que adquirissem a formação superior
que os projetaria na vida. A saga dos Garcia, que cul
minou em mandatos eletivos, é uma prova de esforço
em busca de um ideal.

Político aos 24 anos, quando foi eleito Deputado
à Assembléia Constituinte Estadual, em 1934, Luiz

Garcia cumpriria uma longa carreira de mandatos fe
derais, recheada com sua passagem, de 1959 a
1962, pelo Governo do Estado. Nesta Casa, Garcia,
que representava a União Democrática Nacional 
UDN, era um orador vibrante, um Parlamentar atento,
corajoso em suas posições, como o combate ao di
vórcio, no embate jurídico e ético com o então Depu
tado Nelson Carneiro. Após o golpe militar de 1964,
extintos os partidos criados com a redemocratização
de 1945, alinhou-se na ARENA, conquistando mais
mandatos até encerrar a sua atuação parlamentar. Na
família, Antônio Garcia Filho e Carlos Garcia partici
param das eleições em Aracaju; José Garcia Neto fez
carreira em Mato Grosso, onde foi Governador, e seu
filho Gilton Garcia foi Deputado Estadual, Deputado
Federal e Governador do Amapá.

No Governo do Estado sergipano, eleito em
1958, substituindo Leandro Maciel, seu líder e chefe
da UDN, Luiz Garcia deu um toque próprio à adminis
tração, com medidas de alcance que ainda hoje reper
cutem, com a criação do Conselho de Desenvolvimen
to Econômico e Social (atualmente extinto), do Instituto
de Previdência do Estado de Sergipe, e a Faculdade
de Medicina de Sergipe, incorporada, em 1967, à Uni
versidade Federal de Sergipe, e obras de relevante in
teresse turístico como a Estação Rodoviária.

Luiz Garcia enfrentou, no entanto, fortes críticas,
insinuações que atingiram a sua família. Hoje, diluídos
os interesses político-partidários e vistos com isenção,
o Governo e sua atuação parlamentar, cabe à Luiz Gar
cia, de plena justiça, um lugar destacado na história de
Sergipe, na administração pública, na militância política,
e tudo coroando um exemplo familiar de vida.

Sergipe deve à Luiz Garcia o tributo do reconhe
cimento pela sua contribuição àquele Estado e ao seu
próprio povo.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
O radialista Fauser Antônio dos Santos, 70 anos, um
dos mais antigos profissionais do rádio na Capital, fa
leceu na noite do último dia 18 de agosto, sendo en
terrado no cemitério Parque Bom Jesus de Cuiabá.
Fauser foi vítima de uma parada cardíaca e com cer
teza irá deixar muitas saudades no meio de comuni
cação de Mato Grosso.

Foi apontado como um dos radialistas mais anti
gos do Brasil, com 56 anos de atividades e há indícios
que apontavam Fauser como o segundo radialista
brasileiro mais antigo, perdendo apenas para o premi
adíssimo ator Mário Lago, que atualmente exerce ati
vidades bem diversificadas e atua em outros setores,
além do rádio.



v - GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Asdrubal
Bentes, do PMDB do Pará. S.Ex" dispõe de até 25 mi
nutos.

O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, antes de iniciar meu pronunciamento, dese
jo congratular-me com a Deputada Elcione Barbalho,
do meu partido e do meu Estado, não pelo pronuncia
mento em si, mas pela ação que sempre desenvolveu
no Pará, particularmente na Grande Belém, em favor
da infância, da adolescência e da população mais ca
rente e sofrida. Deputada Elcione Barbalho, o povo
paraense reconhece o trabalho de V.Exa

Sr. Presidente, no último final de semana per
corri a região sul de meu Estado. Estive em Canaã
dos Carajás participando dos festejos de aniversário
daquela jovem cidade, de menos de dez anos, mas
que já adquiriu a maioridade porque se emancipou.

Lá chegando, um amigo, sorridente e feliz,
fez-me uma pergunta em tom de chacota: "Asdrubal,
já mudaste de partido?". Respondi: "Ainda não, nem
pretendo mudar". Chegando em Parauapebas, numa
reunião de políticos, disseram-me: "Asdrubal, hoje,
Deputado está trocando de partido como quem troca
de roupa". E essa observação serviu de mote para
meu pronunciamento.

Na verdade, esta Casa e o País assistiram es
tarrecidos, nos últimos dias, à debandada de Parla
mentares, à migração de Deputados, Senadores, Ve
readores e até Governadores de um partido para ou
tro, fato que vem causando estranheza.

Mas, Sr. Presidente, passei a imaginar: estou há
vinte anos no mesmo partido, o PMD8. Nessa agre
miação já me deliciei com o sabor melífluo das vitóri
as, das grandes conquistas, das lutas pelas Dire
tas-Já, da redemocratização deste País, das vitórias
eleitorais. Mas já saboreei, também, o sabor amargo
do fel das derrotas. Nem por isso busquei nas vitórias
o manjar e na derrota, o fel, para mudar de partido.
Continuo coerente com os principios e as diretrizes
do PMDB.

Sr. Presidente, o vergonhoso troca-troca de
agremiações partidárias por parte de Senadores, De
putados, Vereadores e até Governadores, que pre
senciamos nos últimos dias, está se constituindo em
hábito inaceitável e reprovável na política nacional.
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Amante do rádio, Fauser começou cedo na pro- lada de Mato Grosso com amor, dedicação e sobretu-
fissão. Aos 16 anos já trabalhava como locutor na rá- do competência. Que Deus o tenha em bom lugar.
dio Brasil Adamantina, na cidade de Adamantina, O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se
em São Paulo. Ele apresentava o programa Correio ao
do Fã com Mafalda Cantelli, das 8h30 às 12h, e jun
tos liam as cartas dos ouvintes e na medida do possí
vel atendiam os pleitos, faziam aquele bate-papo gos
toso bem característico de programas radiofônicos.

Em 1972, Fauser se tornou proprietário da Rá
dio Cultura - que chegou a ser apelidada de Palácio
do Rádio pelo primor da programação - hoje tradicio
nal rádio cuiabana de destacada audiência, de onde
são egressas personalidades da vida pública e priva
da de Mato Grosso. Na época instalada numa casa
velha na Rua Galdino Pimentel, a rádio, uma das pri
meiras a ser instaladas na Capital, havia sido fundada
pelo Pe. Vanini. A bem da verdade, nem estava em
funcionamento, porque tinha um equipamento sim
ples e sucateado.

Com espírito empreendedor e dinâmico, Fauser
Santos passou a investir na melhoria da estrutura da
rádio e em pouco tempo o sinal pôde ser captado em
toda Cuiabá, operando em onda média e podendo ser
sintonizada na região da Amazônia através de onda
tropical.

Um ano depois, a Rádio Cultura passou a
transmitir o Grande Jornal Falado Cultura, com Fau
ser na apresentação. O jornal ia ao ar todos os dias a
partir das 7 horas. As pessoas tomavam café da ma
nhã ouvindo o jornal e acostumaram-se a ir para o tra
balho com o rádio do carro ligado. Por vários anos, Fa
user comandou a produção do jornal, que até hoje
permanece com o mesmo nome e vai ao ar no mesmo
horário, infalivelmente, o que virou uma marca regis
trada na radiofonia mato-grossense.

O carinho com o qual tratava seus funcionários, Sr.
Presidente, é outra particularidade que os ex-companhe
iros fazem questão de destacar. Fauser, apesar de ser
proprietário de rádio, costumava comportar-se sempre
como se fosse apenas mais um radialista, relacionan
do-se com os demais em condições de igualdade.

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito
da Alta Paulista, Fauser Santos foi um abnegado que
dedicou boa parte de sua vida à paixão pelo rádio.
Trabalhou ao lado de radialistas também pioneiros no
Estado como Dirceu Carlino, Vadelino Ribeiro e Mauri
Destros. Ele era dono de uma comunicação direta, fá
cil e ágil. Recebeu em 1986 a Comenda Pascoal Mo
reira Cabral, do Legislativo cuiabano, e o título de Ci
dadão Cuiabano, em 1988.

Fauser Santos será lembrado sempre como
uma personalidade que deu propulsão à imprensa fa-
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A retrospectiva feita pela Comissão Especial en
carregada de analisar a PEC n° 46, de 1999, demons
trou que na Legislatura de 1991 a 1995, 268 Deputa
dos Federais mudaram de partido; nos anos de 1996
e 1997, 230; e, na atual Legislatura, até o dia 5 de ou
tubro, 162 Deputados trocaram sua legenda por ou
tra. No Senado não foi diferente. As mutações tam
bém ocorreram em grande número, ora fortalecendo
uns partidos, ora enfraquecendo outros, mas, com
certeza, fragilizando nossa incipiente democracia e
angariando o descrédito e a repulsa do eleitorado.

Esses fatos, lamentáveis, fortalecem meu con
vencimento da imperiosa, urgente, imprescindível e
impostergável necessidade de que se conclua a refor
ma política, de há muito preconizada, discutida, pole
mizada, mas sempre adiada sem motivos que justifi
quem a protelação, a não ser meras e inexplicáveis
conveniências políticas ou pessoais.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Themísto
cles Sampaio.

O Sr. Themístocles Sampaio - Nobre Deputa
do Asdrubal Bentes, VExa tem razão. Sou um homem
adepto da fidelidade partidária. Para o bom político,
aquele leal aos seus eleitores, não existe justificativa
para mudar de partido cotidianamente. E até estou
surpreso, porque isso aconteceu em todos os parti
dos, inclusive no nosso, o PMDB. Tive conhecimento
hoje de que um Deputado do PMDB, eleito membro
da Mesa, indicado pela Liderança, mudou de partido.
Nobre Deputado, dessa forma, não merecemos crédi
to do nosso elettorado. Já sofri dentro do meu próprio
partido e poderia ter até razões para deixá-lo, mas
quando me perguntam se vou sair do PMDB, respon
do: quando eu morrer. Estou nesse partido e não há
razão para sair dele. Sair do partido não fica bem, por
que o eleitorado pode pensar que a pessoa saiu por
que recebeu dinheiro e cargos em troca. Vamos lutar
dentro do partido. Já sofri várias derrotas, mas tam
bém já tive muitas vitórias. Se me perguntarem nova
mente se vou deixar o PMDB, vou responder que so
mente quando morrer. De maneira que também estou
do seu lado. É oportuno o pronunciamento de VExa
Vamos lutar para que esta Casa vote com urgência a
reforma eleitoral e, entre seus itens, a fidelidade parti
dária.

O SR. ASDRUBAL BENTES - Deputado The
místocles Sampaio, incorporo seu aparte ao meu pro
nunciamento, para enriquecê-lo. Já conhecia o ponto
de vista de VExa, um dos mais assíduos Parlamenta
res desta Casa, que muitas vezes preside nossos tra
balhos e com muita competência. Ouvi quando V.Exa

pôde expressá-lo, em aparte concedido pelo Deputa
do Paulo Octávio.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é bem
verdade que esta Casa já aprovou emendas impor
tantes, dispondo sobre inelegibilidade, redução do
mandato presidencial de cinco para quatro anos e re
eleição para Presidente da República, Governadores
de Estado e Prefeitos Municipais. Outro avanço consi
derável foi a Lei n° 9.096, de 1995, alterada pela Lei n°
9.693, de 1996, que dispõe sobre os partidos políti
cos, exterminando o injustificável casuísmo de uma
nova lei para cada eleição.

Entretanto, a sociedade brasileira, estarrecida
diante da desenfreada e incontrolável mutação parti
dária recentemente ocorrida, está a nos cobrar provi
dências que ponham termo à "farra legal" - entre as
pas -, que sobrepõe os interesses individuais aos
partidários.

Estou convencido, Sr. Presidente, da urgência
em se estabelecer freios, para evitar a fragilização
cada vez maior dos já combalidos partidos políticos.
Por isso, à primeira vista, inclino-me pelo restabeleci
mento do instituto da fidelidade partidária, comungan
do com o ponto de vista explorado pelo ilustre Depu
tado Michel Temer, que disse:

A mudança freqüente de partido acaba
solapando a noção de representação, que é
a base da democracia liberal. E uma das
conseqüências mais nefastas é a fragilidade
partidária. Tanto que, no Brasil, com exce
ção de um ou outro partido, vota-se na pes
soa e não na entidade ou em sua doutrina.
Nenhuma democracia do mundo ocidental
atribui tanta autonomia aos políticos como
nosso País. E o que se constata é a ênfase
do individualismo, como estamos presenci
ando no atual momento político.

Ouço, com muito prazer, o Deputado lédio
Rosa.

O Sr. lédio Rosa - Deputado Asdrubal Bentes,
serei breve. Digo a V.Exaque também sou favorável à
fidelidade partidária, mas entendo que ela deva ser
aceita como um comportamento bilateral e não só da
parte do político, do filiado. A fidelidade deve existir
também da parte do partido para com o eletto. Eu, por
exemplo, fiquei 27 anos no PMDB, mas, durante três
anos sendo um entre os noventa Deputados Federa
is, não fui tratado com igualdade. Acho mesmo que,
desses noventa, apenas vinte eram tratados de forma
prestigiosa; os demais setenta ficavam abandonados.
Então, senti-me constrangido e sar do partido, não
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porque estivesse procurando um partido melhor - a emana do povo, e deve ser exercido em
meu ver, todos os partidos são iguais -, mas porque proveito do povo, diretamente ou por repre-
não houve, principalmente por parte do PMDB, respe- sentantes eleitos (al1. 1°, parágrafo único);
ito para com o Deputado ele~o. Hoje, estou no PFL, participativa, porque envolve a pal1icipação
que tem 91 Deputados Federais, mas espero trata- crescente do povo no processo decisório e
mento mais igualitário, porque todos somos Deputa- na formação dos atos de govemo; pluralista,
dos. Não existe um que seja menos Deputado que ou- porque respeita a pluralidade de idéias, cul-
tre, seja titular, seja suplente. Não há isso. Aqui, todos turas e etnias, e pressupõe assim ° diálogo
somos Deputados. Se amanhã ou depois eu sentir entre opiniões e pensamentos divergentes e
que o PFL também não me dá o apoio devido, posso a possibilidade de convivência de formas de
sair. É preciso que a nova lei contemple também o po- organização e interesses diferentes da soci-
Iítico, o eleito, e puna, se for o caso, os partidos. Por- edade; há de ser um processo de liberação
tanto, é preciso muito cuidado na apreciação dessa da pessoa humana das formas de opressão
nova lei, para que não fiquemos, de modo geral, sem que não depende apenas do reconhecimen-
amparo. Felicito V.Exa pelo tema escolhido, que julgo to formal de cel10s direitos individuais, políti-
muito importante para a nossa sobrevivência. cos e sociais, mas especialmente da vigên-

O SR. ASDRUBAL BENTES - Deputado lédio cia de condições econômicas suscetíveis de
Rosa, agradeço a V.Exa o aparte. De certa forma, ele favorecer o seu pleno exerc{cio.

antecipa o ponto de vista que irei defender daqui para Partindo da premissa de que nas eleições pro-
a frente. ... .. porcionais o mandato pertence ao partido que abri-

Clare que sou a favor da fl?elldade p~rtldana. gou o candidato, eis que o eleitor votou no partido e
Entendo que ela pode ser um freiO, para eVitar essa não no candidato, e, ainda, que a eleição do Parla-
debandada desenfreada de Parlamentares de um mentar decorre da soma dos votos atribuídos à sua
pa~ido para outro. Mas ent:ndo também .qu~ es~e legenda partidária, entendem os defensores da tese
freiO deva obedecer aos parametros constltuclonal~, da fidelidade partidária que, uma vez eleito, não po-
porque hoje, em relação aos defensores da tese da fl- derá abandonar o partido, sob pena de perda do man-
delidade partidária, entre os quais me incluo, a maio- dato. Esse é o argumento em que se fundamentam a
ria deles não obedece ao devido processo legal, ao maioria das propostas em exame nesta Casa, para
princípio da igualdade, ao princípio constitucional da restabelecer o instituto da fidelidade partidária.
liberdade de pensamento. Com isso, o Parlamentar Com todo o respeito que me merecem seus au-
fica enges~do. a' tores, permito-me deles discordar. É certo que s~ de-

Imagine o caso como o de V. Ex , que fiCOU 27 vem coibir os abusos e os excessos nas transmlgra-
anos no .PMDB ~ ~aiu. recentem~nt~. Isso não pode ções de Parlamentares de uma para outra agremia-
ser considerado infidelidade partldán~. P?rtanto, ~re- ção partidária, a ponto de, como aconteceu recente-
io ser necessário que se estabeleça o I~Stltuto da,flde- mente, um Deputado, na mesma Legislatura, ter mu-
lidade partidária, mas que se determine tambem o dado sete vezes de partido, num acintoso desrespeito
momento no qual o Parlamentar, por esse ou aquele aos seus eleitores e às próprias entidades que o rece-
motivo, pode deixar o partido. Por exemplo, por oca- beram. Entendo, porém, que um erro não justifica ou-
sião das convenções que antecedem às eleições, tro. Na verdade, o hábito que se implantou no Parla-
pode-se conceder um prazo razoável para o desliga- menta de migração partidária é mais uma questão
mento daqueles que não estiverem satisfeitos ou cultural. E as transformações culturais não se operam
acharem que a proposta de outro partido é melhor. do dia para a no~e. Demandam tempo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vivemos Ademais, ao admitirmos o princípio de perda de
num Estado Democrático de. D.ir~ito, que tem por o~- mandato aplicável ao infiel, na forma como está pro-
jetivo, nos te~~os da .Con.stltUl~ao, s~perar as desl- posto nas PECs, estaremos criando a figura do en-
gualdade socla~s e reglona~s, ale.m ~e Insta~rar um re- gessamento, pela qual determinado político detentor
gime democrático que realize a Justiça social. Segun- de mandato ficará amarrado, perpetuado e mumifica-
do leciona José Afonso da Silva: do em um só partido. Em momento algum será dado a

A democracia que o Estado Democrá- ele o direito de, por este ou aquele motivo, ou até
tico de Direito realiza há de ser um processo mesmo por entender que o programa de outro partido
de convivência social numa sociedade livre, seja mais condizente com seu modo de pensar e de
justa e solidária (al1. 3°, I), em que o poder agir, mudar de sigla partidária.
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Cremos que esse procedimento violenta os
princípios do Estado Democrático de Direito, pelos
quais todos são iguais perante a lei (art. 5°, caput);
todo o poder emana do povo, que o exerce por meio
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos
da Constituição (art. 1°, parágrafo único); e é garanti
da a livre manifestação de pensamento (art. 5°, inciso
IV).

Dessa forma, se todos são iguais perante a lei,
como justificar que apenas os Parlamentares que tro
quem de partido percam o mandato, que o mesmo
não ocorra com os detentores de mandatos executi
vos - Presidente da República, Governadores e Pre
feitos? Consuma-se aí tratamento desigual para deli
tos iguais, o que atenta contra o princípio constitucio
nal da igualdade.

Por sua vez, ao estabelecer que o poder será
exercido pelo Parlamentar em nome do povo que o
elegeu, a Constituição não se refere ao partido pelo
qual foi eleito. Portanto, a meu ver, é discutível a tese
predominante nesta Casa de que o mandato perten
ce ao partido e não ao Parlamentar. Ele tem direito ao
mandato e exerce-o por delegação do povo que o ele
geu.

Finalmente, se um Parlamentar ou qualquer ci
dadão filiou-se a um partido político, é porque concor
dou com seu programa, suas diretrizes, sua platafor
ma, enfim, com seus princípios. Nada obsta, porém,
no caso de Parlamentar, que S.Exa venha a mudar de
opinião e decida transferir-se para outra agremiação,
porque nela encontrou princípios e programas que
julga mais nobres e condizentes com seu modo de
pensar e agir. Tolher ao Parlamentar o direito ao livre
pensamento só para evitar que abandone a sigla par
tidária, punindo-o com a perda de mandato, é subme
tê-lo, muitas vezes, à censura e à ditadura dos diri
gentes do partido, numa verdadeira e inaceitável
afronta a um direito que lhe é constitucionalmente as
segurado.

Sr. Presidente, ao tempo em que renovo minha
preocupação com a inconsistência dos partidos políti
cos e do sistema partidário, responsável pela fragili
zação do regime de representação política, trago ao
debate matéria que já foi e vai continuar sendo objeto
de acaloradas e apaixonadas discussões, mas que
sempre foi relegada a segundo plano: a reforma políti
ca, que deve ser tratada com isenção, com elevado
espírito público, despojada de casuísmos que a avil
tam e dificultam o salutar consenso.

O Sr. Jorge Alberto - Deputado Asdrubal Ben
tes, concede-me V.Exa um aparte?

o SR. ASDRUBAL BENTES - Com prazer, no
bre Deputado Jorge Alberto.

O Sr. Jorge Alberto - Deputado Asdrubal Ben
tes, não acompanhei o pronunciamento de V.Exa des
de o início, mas quero parabenizá-lo pela escolha do
tema. Estou inscrito para falar e também pretendo tra
tar da reforma política. Entendo que, se pretendemos
ter partidos políticos fortes e fazer com que a demo
cracia seja a representatividade da maioria, temos de
instituir na reforma política o instituto da fidelidade
partidária programática. Concordo com V.Exa quando
manifesta sua preocupação com a possibilidade de o
Parlamentar ficar preso em uma camisa-de-força.
Também não penso que a fidelidade partidária deva
tornar-se uma camisa-de-força. Por outro lado, não
posso assistir passivamente à mudança desenfreada
de siglas partidárias que ocorre em nosso País, a qual
já vem acontecendo desde o início do período de re
democratização do Brasil e está se tornando cada vez
mais acintosa. Nos últimos dias, nobre Deputado, ti
vemos oportunidade de observar que mais de 160
Deputados Federais mudaram de partido, sem contar
os Senadores da República. Com essa situação, não
há condições de combater o desgaste da classe polí
tica. Portanto, a reforma política faz-se necessária.
Em 1999, a revista Época publicou matéria em que
constava uma pesquisa de opinião realizada no Bra
sil. Cerca de 25 itens foram pesquisados, e no quinto
ou sexto, se não me falha a memória, constava o de
sejo do povo brasileiro de ver concluída a reforma po
lítica. Estamos encerrando o terceiro ano da atual Le
gislatura, muito se falou sobre o assunto, mas a ne
nhuma conclusão se chegou. Nem mesmo a Comis
são Especial criada para discutir a matéria chegou a
alguma conclusão. Portanto, parabenizo V.Exa pelo
tema trazido à tribuna na tarde de hoje.

O SR. ASDRUBAL BENTES - Agradeço ao no
bre Deputado Jorge Alberto, meu companheiro de
partido, o aparte. Ele muito enriquecerá meu pronun
ciamento.

Nobre Deputado, comungamos do mesmo pon
to de vista. Sou favorável à fidelidade partidária, que
deverá ser um dos temas a compor a reforma política.
Agora, como qualquer tipo de freio, deve ser pautada
por princípios maiores da Constituição. Do contrário,
estaremos cometendo um mal maior em defesa de
um mal menor. Que venha a reforma partidária, mas
sem casuísmos e que corresponda aos anseios da
sociedade brasileira.

Sr. Presidente, urge que encontremos os meca
nismos que nos permitam fazer uma reforma política
que propicie o fortalecimento dos partidos políticos,
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de modo a satisfazer os anseios da sociedade brasile
ira que representamos nesta Casa.

Certamente, um dos instrumentos dessa refor
ma, a fidelidade partidária poderá ser adotada desde
que pautada nos princípios do Estado Democrático,
de modo a não permitir que o Parlamentar se transfor
me num prisioneiro das cúpulas partidárias, nem
sempre coerentes e muitas vezes totalitárias. Afinal, a
fidelidade é regra geral. A infidelidade, a exceção.

Era o que tinha dizer.

O SR. JOÃO MENDES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.Exa

a palavra.

O SR. JOÃO MENDES (PMDB/RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, conforme decreto assinado
pelo Prefeito César Maia, as empresas de ônibus do
Rio de Janeiro terão de reduzir em 8,9% a frota atual,
percentual que corresponde a 711 carros de um total
de 7.960. Objetiva-se, com essa iniciativa, melhorar o
trânsito, principalmente no Centro e na Zona Sul,
onde há um evidente excesso de carros em circula
ção.

Entre os números que justificam a medida, vale
notar que a frota aumentou 14% nos últimos quatro
anos, ao passo que, no mesmo período, o número de
passageiros caiu mais de 14%.

O estudo da Prefeitura mostra também que a
população diminuiu nos últimos quatro anos na Zona
Sul, Centro, Tijuca, Vila Isabel, São Cristóvão e Zona
Portuária, justamente as regiões que, hoje, possuem
o trânsito mais congestionado.

Já na Zona Oeste, a população cresceu 12% e
há necessidade de aumentar o número de ônibus. A
taxa de motorização (número de carros por habitante)
da Zona Sul corresponde a quase duas vezes e meia
a da Zona Oeste.

Ainda de acordo com o decreto assinado no iní
cio de setembro, foi dado um prazo para as empresas
de ônibus apresentarem suas propostas de cortes na
frota, que serão, em seguida, analisadas pela Prefei
tura. Espera-se que a maior redução ocorra na Zona
Sul, e pode chegar a 15%, permitindo, inclusive, a
transferência de carros para atendimento das neces
sidades verificadas na Zona Oeste.

Evidentemente, o que se pretende, no caso, não
é dar causa a demissões, nem acarretar o aumento
do número de vans. Em relação às vans, o Secretário
de Transportes assegura que não haverá alterações
no plano de fiscalização do Município.

.....".. ..

Os próprios representantes das associações de
bairros concordam com a decisão da Prefeitura. De
acordo com Horácio Magalhães, Presidente da Soci
edade Amigos de Copacabana, "não é preciso ser en
genheiro de trânsito para perceber que falta um bom
planejamento das linhas que passam pelo bairro. São
tantos veículos que há filas triplas". Marcus Vinícius
de Seixas, Presidente da Associação de Moradores
de Laranjeiras, por seu turno, assinala que, no seu
bairro, "até é recomendável a diminuição de ônibus
durante o dia. Muitos carros circulam vazios. No en
tanto, à noite, é difícil pegar um ônibus a caminho de
Copacabana, por exemplo".

Sem dúvida, no exame dos planos de cortes das
empresas, todos esses aspectos deverão ser consi
derados, as reivindicações dos usuários e os diversos
estudos confirmando que se deve proceder à adequa
ção da oferta/demanda relativa ao transporte coletivo
no Rio de Janeiro.

Conforme observou o Secretário Municipal de
Transportes, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, a cidade só
tem a ganhar com a redução da frota de ônibus.

Concluindo, então, há que se enaltecer essa de
cisão da Prefeitura do Rio de Janeiro, que, associada
às demais medidas necessárias, tende a prestar uma
contribuição expressiva para solucionar os problemas
atuais de trânsito e gerar seguros benefícios para a
cidade e a população.

Peço a V.Exa, Sr. Presidente, que autorize a di
vulgação do meu discurso nos órgãos de comunica
ção da Casa.

Muito obrigado.

O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.Exa

a palavra.

O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT-RO.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estive presente
ontem na audiência de julgamento do processo dos
servidores demitidos em janeiro do ano passado pelo
Governo Estadual, realizada no Superior Tribunal de
Justiça. A teimosia do Governador José Bianco pode
afundar o Estado numa crise sem precedentes, com
prometer a prestação de serviços em setores vitais e
emperrar completamente a máquina pública.

A tendência dos Ministros do STJ há muito vem
sendo apontada no sentido de que os 10 mil servido
res demitidos possuem o direito líquido e certo a inde
nização trabalhista. O Governo enrola-se na própria
arapuca que armou, ao combater sistematicamente a

.,.:...:"
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situação da estabilidade dos servidores e suas condi- iniciativa privada, seu Governo vira as costas para es-
ções quanto ao regime jurídico a que pertencem. ses segmentos tão relevantes ao País.

O Governo não pode nem deve tratar uma ques- É inadmissível o descaso de FHC e dos Minis-
tão dessa envergadura, com reflexos sociais, como tros Paulo Renato Souza e Roberto Brant para com
sendo de ordem pessoal, a ponto de contratar um ad- os servidores desses Ministérios. Não é aceitável a
vogado para defender os interesses do Governador forma truculenta e desrespeitosa como esses servi-
nesse processo, apesar de contar com expressivo e dores públicos estão sendo tratados.
bem pago quadro de procura?~~es. O Gover~o. e~tá Todos somos sabedores da importância das
tratando o assunto sem a senSibilidade necessana, Ig- universidades brasileiras. Tanto é verdade que os par-
norando o so~rimento im~osto re~entinamente a essas tidos de oposição no Congresso Nacional estão pro-
pessoas, mUitos ~~s quais a_creditar~m nas p~o~ostas pondo, a partir desta semana, a obstrução dos traba-
de campanha polltlca do entao candidato Jose Blanco, lhos nas Comissões e no Plenário tentando fazer
que pr,ometeu a valorização do servidor público. com que as renegociações entre Go~erno, servidores

E preciso que seja convocado o Conselho de Go- e professores das universidades sejam retomadas.
~emo, ~~s o Govern~dor José Bianc~ dá sinais d~ to~al Estamos confiantes em que a negociação entre
Insensibilidade: emocionai, .ao_conduzlr de !orm~ Imple- os professores, os servidores das universidades e o
dosa a questao das demlssoes. Essa teimOSia pod~ Ministro da Educação sejam retomadas, pois o pró-
custar caro ao Go~ernador e ao seu.s~ces~r, que tera prio Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado
como her~nça,. ale~ do ca~s admlnlstra~lvo, ~ paga- Aécio Neves, propõe-se a ser interlocutor na retoma-
mento da Indemzaçao trabalhista aos 10 mil servidores. da dessas negociações ainda neste dia.

Para evitar o caos, meu entendimento é que o Go-
t f 'ít d . ed' t d t b Estamos torcendo para que o bom senso preva-verno orne sem e e o, e Im la o, o ecre o maca ro . _ .
it· 10'1' - d f 'I' t leça e, na mesa de negoclaçoes, seja encontradaque v Imou ml paiS e maes e amlla, re ornan- _. . "

do-os imediatamente ao servi o ativo. O asso seguinte uma s~luçao para o termino dessa greve, Visando eVI-
. . ç p tar prejuízos para os alunos que se encontram sem
e o Governo negociar com esses trabalhadores o paga- I d f d t d t"b I
mento de forma parcelada do período em que estiveram a~ a, a

h
mesma or.m~. q~e a a a os ves I u ares

afastados. Caso o Governador não repense seu posici- nao ven a a ~er preju Ica .as:
onamento, o STJ poderá retornar esses servidores ao Sr. PreSidente, fal~~e~ ainda so~re outro tema.
serviço ativo, até que o Governo proceda ao pagamento Os moradores dos Mumclplos rondonlenses de Alvo-
da indenização, que, entre outros benefícios, é de um rada D'Oeste, São Miguel, Seringueiras, São Francis-
salário por ano trabalhado. Por ú~imo, o Governo deve co e Costa Marques aguardam para esta semana pro-
ainda um pedido solene de desculpas aos servidores v~ências por parte do DNER referent~s à manuten-
públicos e a seus familiares. çao ~a_ BR-429" que se encontra praticamente sem

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. condlçoes de trafego.
O Governo Federal, por meio dos Ministérios da Edu- Na semana passada, as associações comerciais
cação e da Previdência e Assistência Social, tem de- desses Municípios acharam por bem interromper o
monstrado nos últimos dias ação autoritária contra os trânsito dessa importante estrada federal, para chamar
servidores públicos federais, que pleiteiam melhores a atenção dos Governos Federal e Estadual. Entretanto,
condições de trabalho e de salário. as autoridades federais e estaduais não demonstraram

O Governo Fernando Henrique Cardoso, que no muita preocupação com o caso em questão.
passado falava muito em democracia, parece que Fizemos emenda no Orçamento da União com o
após assumir o cargo de mandatário maior deste País objetivo de dar condições ao Ministério dos Transpor-
mudou totalmente seu pensamento com relação à li- tes de fazer a recuperação, a manutenção e o asfalta-
berdade individual. mento dessa estrada. Entretanto, até a presente data

A categoria dos servidores públicos mereceu, não existem sinais de que o DNER vai executar as
no passado, carinho todo especial de FHC. Tanto é obras necessárias antes do próximo inverno.
verdade que segmentos da própria imprensa admi- A região servida pela estrada é constituída de
tem que foi a universidade brasileira que projetou uma bacia leiteira importante, bem como de uma pe-
S.Exa no mundo político. cuária crescente, sem dizer do grande volume de café

Apesar de a projeção de FHC ter acontecido por produzido nos últimos anos, razão pela qual não con-
intermédio principalmente das universidades, bem seguimos entender o pouco caso do Governo Estadu-
como dos trabalhadores do serviço público e dos da ai com relação à região, pois poderia, através do pró-
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prio Estado, fazer gestão com as autoridades federais
para que essa situação caótica fosse resolvida.

Concluo este modesto pronunciamento registran
do, mais uma vez, que a população brasileira tem total
razão quando se diz desmotivada com a classe política,
pois nem aquilo que é essencial e de total responsabili
dade do Estado tem merecido a atenção devida por
parte das nossas autoridades competentes.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. REINALDO GRIPP - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.Exa

a palavra.

O SR. REINALDO GRIPP (Bloco/PL-RJ. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, muito se tem questio
nado acerca de diversos problemas que acometem a
sociedade brasileira, bem como que soluções poderi
am ser factíveis para resolvê-los, em especial pelos
formadores de opinião. A maioria desses questiona
mentos surge sempre a partir de um ponto comum,
que em verdade é a causa, o cerne dos fatos.

A sociedade, entretanto, preocupa-se em cuidar
de seus efeitos, perpetuando os fatos. Tratamos, nes
te pronunciamento - a título de contribuir para a refle
xão de todos -, de um dos males que precisa ser ur
gentemente debelado, porque é a causa real de diver
sos outros que apenas aparentemente em nada se
correlacionam: a educação. Não apenas no sentido
formal, mas também em seu sentido material.

Diversos investimentos foram feitos para res
ponder à necessidade de modernização em inúmeros
setores, como, por exemplo, a área de saúde pública.
Equipamentos de última geração foram adquiridos e
os hospitais aparelhados para atender a situações
emergenciais e de alta complexidade. Contudo, é es
quecida a necessidade de investimento na formação
do profissional que irá fazer uso do referido equipa
mento no que tange à sua atualização, ao seu apri
moramento, enfim, requisitos para a permanente e
constante capacitação profissional.

Na verdade, a capacidade de nossos profissio
nais de saúde pode ser equiparada à internacional,
apesar das grandes barreiras que precisam ser venci
das todos os dias. A proliferação de cursos com quali
dade questionável e a formação sem a devida ade
quação a todas as transformações decorrentes das
condições socioeconômicas da população, da im
plantação do Sistema Único de Saúde e de progra
mas como o Agente Comunitário de Saúde e o Saúde

da Família, tornam a formação acadêmica uma peça
de ficção quando aplicada no cotidiano. Sem contar
que, quando chega a uma faculdade, a criança brasi
leira já percorreu longo caminho e teve de superar
muitos obstáculos.

Esses argumentos, aqui aplicados à área de sa
úde, podem ser transportados para qualquer nível ou
setor que se pretenda tratar no que diz respeito à edu
cação.

Os problemas começam muito cedo. As crian
ças, por vezes, não possuem sequer alimentação
adequada. Como pretender que elas possam atingir
elevada capacitação profissional no decorrer de suas
vidas? Grande parte delas, aliás, sequer dispõe de
condições favoráveis para permanecer nos bancos
escolares pelo tempo necessário para a devida quali
ficação. Diante de tal quadro, podemos concluir que
não basta o aprimoramento dos professores e a mo
dernização das instalações das escolas, mas sobre
tudo é importantíssimo que se devote atenção espe
cial às famílias em seus anseios básicos.

É impossível que o estudante atinja bom rendi
mento escolar sem professores qualificados. A asserti
va é correta. No entanto, no ensino público, tanto o ensi
no fundamental quanto o ensino médio, também é ne-

. cessário atender às necessidades dos alunos das esco
las públicas para que tenham as mesmas oportunida
des no momento de ingressar no ensino superior.

É visando garantir o maior acesso dos alunos ori
undos das escolas mantidas pelo Poder Público que se
propõe a reserva de 50% das vagas das universidades
públicas para esses alunos. Tal atttude visa "resguardar"
uma suposta igualdade entre os alunos. No entanto,
cria-se verdadeira inconstitucionalidade, pois se fere o
princípio da igualdade, visto que a cada estudante deve
ser reservada a mesma oportunidade, e não que ou
tros, sob o argumento de que são diferentes, obtenham
qualquer tipo de vantagens.

Devemos lutar não por privilégios, mas, sim, por
um ensino de melhor qualidade, preservando-se os
grandes mestres, que se deveriam tornar consultores
das unidades escolares e não sofrer alijamento em
decorrência da idade.

O que é preciso fazer para encontrar a solução?
Apenas ter vontade política de educar integralmente o
povo brasileiro; de transformar o Brasil, que é tido
como desmemoriado, num país onde os sábios e
mestres sejam preservados e possam contribuir com
sua experiência na formação de novos mestres, vi
sando à perpetuação e ao aprimoramento dos ensi
namentos. Para tanto, precisamos trabalhar com afin
co, acreditando naquilo que fazemos, sem esperar re-
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torno imediato, já que educação é investimento que
produz, como resultado a longo prazo, bens duradou
ros para o indivíduo e a Nação.

Não há dúvida de que programas como
FUNDEF e Bolsa-Escola têm importante significado
como mecanismos que contribuem para o aprimora
mento do sistema educacional brasileiro. Entretanto,
é preciso estarmos alertas para as transformações do
mundo globalizado em que estamos vivendo e que
exigem dos formuladores de políticas decisões funda
mentais para o futuro do País.

Para traçarmos o perfil do aluno que estamos
formando e do profissional que estará dirigindo os
destinos da Nação em todos os níveis e setores, gran
de incógnita estará pairando entre nós e exigirá a rea
valiação não só das políticas de educação, mas de to
das as políticas sociais, sem o que se tornará imprati
cável a edificação de um Brasil diferente do que está
aí, justo com todos os seus cidadãos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PEDRO IRUJO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.Exa

a palavra.

O SR. PEDRO IRUJO (Bloco/PFL-BA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje à tribuna pres
tar justa e merecida homenagem à Prefeita Municipal
de Pojuca, Maria Luíza de Laudano, cuja administra
ção, competente, séria e criativa, vem servindo de
modelo a todo o Estado da Bahia.

Tenho acompanhado atentamente os progra
mas desenvolvidos pela Prefeitura e posso constatar
sua exemplar e admirável eficiência administrativa.
Mesmo dispondo de parcos recursos financeiros, já
conseguiu entregar a seus munícipes 22 diferentes e
significativas obras, todas de caráter nitidamente so
cial. Dentre elas, gostaria de destacar as seguintes:
construção do Colégio Pedro Leal Cardoso, compos
to de doze salas de aula e infraestrutura moderna,
com capacidade para seiscentos alunos; construção
da Escola Tereza Freire, com dez salas de aula; cons
trução de 256 unidades habitacionais e reconstrução
de mais trinta; aquisição de três tratores para apoio à
zona rural; obras de esgotamento sanitário em três
bairros; serviço médico-odontológico móvel para
atender às comunidades rurais; aquisição de uma usi
na de asfa~o, pavimentando 70% dos bairros; implan
tação de programa de infraestrutura urbana; obras de
sinalização de toda a cidade; e inauguração de escola
pública e gratuita de informática.

Sr. Presidente, não é por acaso que Maria Luíza
de Laudano é considerada por muitos a melhor Prefe
ita do Estado da Bahia. O fator que a distingue, sem
dúvida alguma, é a coragem inquebrantável de sua
luta, a marca indelével de seu zelo, de seu descortino
e de sua dedicação diuturna aos compromissos que o
cargo lhe impõe, administrando com verdadeiro espí
rito público e profunda consciência política e social.

Nesta oportunidade, quero também congratu
lar-me com todos os membros da Câmara de Verea
dores de Pojuca, que vêm prestando relevantes servi
ços, além de colaborarem com o Poder Executivo lo
cai no sentido de proporcionar melhor qualidade de
vida a toda a comunidade.

Em suma, Sr. Presidente, como representante
do povo baiano neste Parlamento, quero registrar,
nos Anais da Casa, minha respeitosa homenagem à
Prefeita Municipal de Pojuca. Desejo ainda externar
lhe minha grande admiração pelo seu elogiável de
sempenho administrativo e hipotecarlhe minha inteira
solidariedade, augurandolhe pleno êxito em suas ati
vidades à frente dos destinos do valoroso povo de Po
juca.

Era o que tinha a dizer.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.Exa

a palavra.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS
(PSDB-CE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no mun
do globalizado e competitivo em que vivemos, os de
safios estão cada vez mais explícitos. Os avanços tec
nológicos e as expectativas do mercado geram novas
exigências em relação ao desempenho dos profissio
nais que estão à frente das empresas. O perfil da
mão-de-obra mudou, exatamente para atender a es
sas mudanças, a esses avanços, a essas novas exi
gências.

A economia competitiva e globalizada é intensi
va de conhecimento, dadas as exigências permanen
tes de renovação no processo produtivo. Daí a neces
sidade de uma formação aprimorada e permanente
da mão-de-obra. Sem uma formação profissional sa
tisfatória e permanente, o trabalhador não encontra
lugar neste mercado, ampliando-se, assim, os excluí
dos do mercado formal de trabalho.

Nesse sentido, assume um papel preponderan
te a "educação profissional", cujo modelo está devida
mente regulado na Lei n° 9.394, de 20 de dezembro
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de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na- Como modalidade de ensino a distância, o Pro-
cional-, em especial nos seus arts. 39 a 42. jeto se viabiliza em função do seu baixo custo opera-

A educação profissional é, hoje, um elemento cional, ao tempo em que permite atingir uma grande
indissociável do processo de desenvolvimento sus- clientela, nos mais distantes locais do Estado, contri-
tentável, cuja consolidação exige dos envolvidos no buindo, assim, para a universalização do acesso aos
processo produtivo uma boa formação geral e um só- programas de capacitação profissional.
lido preparo profissional. Não tem mais sentido aque- O Qualificar Nordeste funciona, inicialmente,
la escola tradicional que formava o homem para exe- como um projeto piloto e poderá ser ampliado para
cutar tarefas. Os jovens têm que estar preparados toda a Região Nordeste, como parte integrante do
para sua inserção no mercado de trabalho, e, para programa de desenvolvimento regional encabeçado
isso, a formação profissional não se esgota no recebi- pelo Banco do Nordeste.
mento do diploma. Ela precisa ser permanente, conti- Acredita o Superintendente do Sistema Verdes
nuada, contextualizada, sintonizada com as deman- Mares, Dr. Mansueto Barbosa, que o objetivo do pro-
das do mercado, estimuladora de inovações, que su- jeto é "criar na região uma rede de transmissão de co-
pere definitivamente a dicotomia teoria/prática e que nhecimento capaz de formar profissionais aptos a
dê condições principalmente aos jovens para enfren- agir com espírito crítico, criativo, que saibam trabalhar
tar o grande desafio da empregabilidade. É um fato em grupo e utilizar os meios automáticos de produção
que, no mercado cada vez mais restrito, não cabem e disseminação de informação".
todos. ~~s é, também, um fato ~nconteste que só ,os O lançamento do Qualificar Nordeste contou
competitivoS - portan.to, o~ mais preparados - tem com a participação do Presidente do Banco do Nor-
alguma chance de se Inserir nesse mercado. deste, Dr. Byron Queiroz; do Superintendente do Sis-

Dentro desses paradigmas é que surgiu no Cea- tema Verdes Mares, Dr. Mansueto Barbosa; do Diretor
rá um projeto que promete redirecionar o modelo de de Extensão e Comunidade Acadêmica da UNIFOR,
educação profissional no Estado: o Projeto Qualificar Dr. Randall Pompeu, entre outras autoridades.

Nordeste. O Qualificar Nordeste não surgiu por acaso. Sua
Implementado pelo Banco do Nordeste, em par- implementação tem razão de ser: o novo padrão de

ceria com a Fundação Edson Queiroz e o Sistema Ver- desenvolvimento implementado no Estado do Ceará
des Mares, o Projeto visa atender diretamente a 36 mil com o Governo Tasso Jereissati superou o modelo
pessoas que concluíram o ensino médio, com a oferta tradicional de uso intensivo de mãodeobra barata e
de doze cursos profissionalizantes, de curta duração, desqualificada. Passou a demandar trabalhadores
nas áreas de administração, finanças, contabilidade, preparados e com habilidades técnicas e de gestão,
marketing, vendas, atendimento ao consumidor, re- capacitados, portanto, para enfrentar as novas exi-
cursos humanos e operação de computadores. gências do processo produtivo.

Será ofertado um curso completo a cada quinze Nesse contexto, então, tem indiscutível impor-
dias, com capacidade para atender a 3 mil pessoas. tância a implementação do Projeto Qualificar Nordes-
Em seis meses serão ofertados doze cursos, totali- te. Através dele, os jovens que concluíram o ensino
zando, portanto, o atendimento de 36 mil pessoas na médio são instrumentalizados para a vida produtiva.
Capital e em cinco regiões do interior do Estado. O Capacitados, esses jovens contribuirão para a afirma-
processo será iniciado no dia 23 do corrente mês, ção deste novo padrão de desenvolvimento, em que o
com a realização do Curso de Auxiliar Administrativo. diferencial de competitividade está exatamente na

Na sua operacionalização, o Projeto agrega me- educação e na qualificação da mão-de-obra.
canismos de ensino a distância, aulas de laboratório O exemplo dessa parceria celebrada entre o
de informática, teleaulas e laboratórios vivenciais que Banco do Nordeste, o Sistema Verdes Mares e a Fun-
preparam o futuro profissional para os desafios do dação Edson Queiroz deve ser seguido por todos os
mercado de trabalho, através de dinâmicas de rela- Estados da Região Nordeste, onde um grande núme-
ções humanas e de empreendedorismo. ro de jovens constitui patrimônio invejável e extraordi-

Para o ensino a distância será viabilizada uma nário potencial de competitividade.
publicação quinzenal de fascículos, no Diário do Nor- Sr. Presidente, solicito a V.Exa a divulgação des-
deste, e efetuada a distribuição de CO-ROM com te pronunciamento nos órgãos de comunicação da
aplicativos. As teleaulas serão exibidas, semanal- Casa.
mente, pela TV Diário - Canal 22. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo bém se repetem entre jovens de alguns Estados do
a palavra à nobre Deputada Maria do Carmo Lara, do Norte e do Nordeste. Em Pernambuco, por exemplo,
PT de Minas Gerais. em cada grupo de cem rapazes, entre 15 e 29 anos,

A SRA. MARIA DO CARMO lARA (PT-MG. 139 são mortos, índice superior ao registrado em São
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Paulo: 134. No Amapá, os homicídios também são
Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna nesta oportu- alarmantes: 138 a cada grupo de 100 mil homens
nidade para tratar de tema que está fortemente pre- nessa faixa de idade.
sente na vida de todos nós. Refiro-me à violência ur- As taxas de homicídio vêm crescendo ano a ano
bana em nosso País. em todo o País desde 1980, passando de 13,4% de

A denominação "violência" abrange diferentes mortes, em 1980, para 25% de óbitos registrados em
níveis e enfoques conceituais. Ela não se reduz a um 1995 e 1996, os dois últimos anos estudados.
dano ou a um momento. É um processo que tem dife- Para se ter uma idéia da desproporção, a morta-
rentes causas, formas variadas e conseqüências ime- lidade no Brasil, que não é causada por doença ou
diatas ou tardias. Observou-se que, muitas vezes, o outro fato natural, representa 15,4% do total de óbitos
ato violento não traz em si uma identificação. Ele é entre a população adulta. Entre os jovens de 15 e 19
produzido pelas relações interpessoais e permeia to- anos, esse percentual aumenta para 72,2%, enquan-
das as relações sociais estabelecidas. to na população adulta, entre 40 e 49 anos, recua

O último relatório do IBGE sobre indicadores so- para 21,9% e cai ainda mais na meia idade, entre 50 e
ciais do Brasil demonstra que, se por um lado pode-se 59 anos, com 10% dos registros.
constatar alguns avanços em diferentes áreas, se ve- O aumento da violência acompanha passo a
rifica também que houve o acentuado agravamento passo o aprofundamento das desigualdades sociais.
do nível de violência. A expectativa de vida da popula- Não são raras as manchetes dos grandes jornais so-
ção masculina brasileira caiu dois anos e meio em de- bre crimes violentos, em que são vítimas principal-
corrência da violência. Na Região Sudeste, onde a mente as camadas mais pobres da população. Muito
escalada da violência urbana se traduz com mais for- embora esses mesmos jornais não vinculem a violên-
ça, o impacto é ainda maior: menos três anos e meio cia como efeito de um sistema econômico que prima
na média de vida para os homens. A distinção entre pela desigualdade social, é patente, hoje, que o de-
os sexos dá-se porque os assassinatos ocorrem com semprego galopante, a falta de perspectiva dos jo-
muito mais freqüência entre os homens, especial- vens com relação ao trabalho e à vida, a violência po-
mente de 15 a 29 anos. No Sudeste, a taxa de homicí- licial e o descrédito com a política oficial são alguns
dio atingiu, em 1996, doze vezes mais o sexo masculi- dos instrumentos propulsores dessa violência.
no. A análise dos indicadores de distribuição de ren-

A violência urbana, segundo ainda o IBGE, é da relativos aos últimos vinte anos mostra que a con-
responsável por dois terços das mortes de jovens na centração e a polarização de renda continuam nos
Região Sudeste. O Rio de Janeiro e São Paulo são os anos 90, em termos médios, praticamente no mesmo
Estados com maior incidência de mortes violentas, patamar em que se encontravam na década de 80, in-
acidentes, homicídios e suicídios, na faixa etária de clusive com pequena deteriorização na renda total.
15 a 19 anos. O Brasil é o segundo País em número Na década de 90 o quadro é ainda pior: todos os
de homicídios da América do Sul, com 79,5%, atrás indicadores mostram o agravamento das desigualda-
somente da Colômbia, que vive a sangrenta guerra des de renda entre 1992 e 1999, período a que se re-
do narcotráfico. ferem os dados publicados pelo IBGE. A participação

A cada 100 mil habitantes, entre 15 e 19 anos, dos 40% mais pobres da população na renda total,
são assassinados 215 homens e treze mulheres no por exemplo, caiu de 8,4%, em 1992, para 8,0%, em
Rio de Janeiro. Em São Paulo a relação cai um pouco, 1999, enquanto a parte apropriada pelos 10% mais ri-
mas ainda é alta: 134 homens e nove mulheres. No cos passou de 45,8% para 47,4%. Em conseqüência,
quadro geral do Brasil, são 83 homens e sete mulhe- a razão entre a renda média de ambos segmentos,
res mortas a cada grupo de 100 mil. A cada grupo de que era de 21,8 vezes, em 1992, subiu para 23,3 ve-
64 jovens assassinados na Região Sudeste, quarenta zes, em 1999. No mesmo intervalo, o coeficiente de
são por armas de fogo, três por instrumentos cortan- Gini, indicador global do grau de desigualdade, au-
tes e 21 por outros meios. mentou de 0,58 para 0,60. A partir deste ano, a ten-

Apesar de serem mais freqüentes nos grandes dência predominante é de aumento do número de po-
centros urbanos do Sudeste, os assassinatos tam- bres, que, segundo os dados do IBGE, chega a
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abranger, em 1999, uma população de 53,1 milhões
de pessoas, das quais 22,6 milhões em situação de
indigência.

Esse quadro de desigualdades tem, é inegável,
reflexo imediato nos índices de violência urbana, ain
da que alguns insistam em dizer que não existe ne
cessariamente relação entre uma coisa e outra. No
entanto, os números da violência indicam exatamente
o contrário. De janeiro a setembro de 1998, uma pes
soa foi assassinada no Estado de São Paulo a cada
31 minutos. Nos 273 dias que compreenderam esse
período, a polícia registrou 12.564 homicfdios 
46,02 por dia ou 1,92 por hora. Sem dúvida é número
bastante assustador. Naquele mesmo período foram
registrados mais de 1 milhão de delitos em todo o
Estado, o que mostra, em média, um crime a cada
vinte segundos.

Na Grande São Paulo, o número de chacinas
aumentou 90%, em 1998, em relação ao ano de 1997.
Foram 89 casos com 308 mortos, enquanto no ano
anterior houve 47 casos e 162 mortos, de acordo com
o jornal Folha de S.Paulo de 14 de janeiro deste ano.

Em Salvador, a terceira maior cidade do País,
segundo dados do Fórum Comunitário de Combate à
Violência, no ano de 1997, os homicídios representa
ram 49,9% das mortes violentas. Isso equivale a 787
casos ou a dois assassinatos a cada dia do ano. O
maior número de vítimas da violência em Salvador
está na população jovem: 63,1% dos casos ti nham
entre 15 e 39 anos. Já no dossiê elaborado pela Co
missão de Justiça e Paz, da Arquidiocese de Salva
dor, e pela Associação de Advogados dos Trabalha
dores Rurais no Estado da Bahia, a média de assassi
natos a cada dia do ano de 1998 subiu para três, sen
do doze nos finais de semana, o que faz a Grande
Salvador oscilar entre a terceira e a quinta região me
tropolitana mais violenta do País. É importante salien
tar que a Bahia detém o sexto Produto Interno Bruto
do País, porém reúne mais de 1 milhão de pessoas
em estado de pobreza só na Região Metropolitana de
Salvador. No mesmo dossiê consta que, entre 1996 e
1997, cerca de trezentas pessoas foram assassina
das na Região Metropolitana de Salvador por grupos
de extermínio integrados por policiais militares e/ou
civis. Já a ação de policiais em serviço acrescentou
mais 238 homicídios no mesmo período.

Em Belo Horizonte, o número de crimes violen
tos ocorridos no primeiro trimestre deste ano aumen
tou 43% em relação ao mesmo período do ano passa
do, conforme dados divulgados pela Polícia Militar.
Enquanto de janeiro a março de 2000 eram registra
dos 2,12 crimes violentos para cada grupo de mil ha-

bitantes, este ano a proporção aumentou para 3,05.
Levando em consideração que a população de Belo
Horizonte é de 2,1 milhões de habitantes, isso dá cer
ca de 6.400 ocorrências violentas - homicídios, as
saltos a mão armada etc. - em três meses este ano.

Esses números confirmam algo que se impõe
cada vez mais, ou seja, a violência é hoje reconhecida
não somente como item relacionado aos direitos hu
manos e à justiça social, mas também como proble
ma que afeta tanto o crescimento econômico e a pro
dutividade quanto os níveis de pobreza.

Ao longo da história do nosso País, o que se tem
observado é que, mesmo com a implantação do regi
me republicano, cujo fundamento básico é o bem pú
blico para todos os cidadãos, esse quadro de violên
cia pouco se modificou, até porque no campo político
temos convivido com várias alternâncias de regimes
autoritários, ditatoriais, que implodiram o direito de li
berdade dos indivíduos. Esses períodos trouxeram
elevados custos à convivência democrática do nosso
povo, com violações do direito à vida e inúmeras muti
lações físicas.

A violência perpassa as diferentes relações so
ciais e aparece de forma explícita nos meios de comu
nicação de massa, principalmente na mídia televisiva.
São vários os programas que enfatizam e reprodu
zem, com veemência, atos de violência e até de bar
bárie que acontecem freqüentemente nas socieda
des em geral.

É neste contexto que entendemos a violência:
como ausência e desrespeito aos direitos do outro.
Na verdade, a escola também reflete o modelo violen
to da convivência social, e o mais grave é que muitos
educadores não se apercebem como violadores dos
direitos dos alunos. É o que podemos chamar de vio
lência simbólica, que, segundo Dulce Whitaker, "aju
da não só a obscurecer a violência que está no
dia-a-dia, no cotidiano, como também a esconder
suas verdadeiras causas". É a violência sutil que, em
geral, não aparece de forma tão explícita e serve para
escamotear, dissimular os conflitos.

Ainda essa mesma autora chama a atenção
para o fato de que, muitas vezes, "os professores não
se dão conta de que o que torna as crianças apáticas
não são propriamente os conteúdos ministrados,
mas, sim, o ponto de partida da ação pedagógica que
se apresenta, carregada de autoritarismo e, portanto,
de violência simbólica".

Mas, afinal, qual o papel da educação e da es
cola nesse contexto? Se entendemos que a educa
ção é o processo de construção coletiva, contínua,
permanente de formação do indivíduo, que se dá na



Em terceiro lugar, o capitalismo brutaliza e dani
fica mentalmente as pessoas. A desigualdade social,
a exploração e a opressão prejudicam as pessoas
econômica e psicologicamente. Ser tratado como dé
bil mental na escola e como lixo no trabalho; ver cons
tantemente suas esperanças serem frustradas; ser
lançado às filas de desempregados; sofrer discrimi
nações constantes; tudo isso deixa marcas profundas
na mente das pessoas. Para milhões de indivíduos, a
vida nesta sociedade é um verdadeiro calvário de hu
milhações. São tratadas de modo desumano e ainda
se espera que aceitem essa situação como algo nor
mal. Some-se a tudo isso o machismo, a homofobia, a
repressão sexual, o racismo e todas as formas de pre
conceito e temos um caldeirão fervilhante de deses
pero, amargura e violência.

A questão do crime e da violência nunca podem
ser separados da questão de classe. A esmagadora
maioria das pessoas condenadas nos tribunais é for
mada por pessoas da classe trabalhadora. Todas as
pressões a que nos referimos incidem muito mais so
bre os trabalhadores, especialmente os não-qualifica
dos, os desempregados e os jovens. Mas, na mesma
proporção em que a justiça é severa com os trabalha
dores, é tolerante com os políticos que realizam des-
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relação entre os indivíduos e entre estes e a natureza, Sr. Presidente, o enfoque deve ser outro: o da trans-
a escola é, portanto, o local privilegiado dessa forma- formação da sociedade, buscando atacar as causas e
ção, porque trabalha com o conhecimento, com valo- as bases econômicas, sociais e poHticas que os ali-
res, atitudes e formação de hábitos. mentam.

Dependendo da concepção e da direção que a O capitalismo é um sistema que gera enormes
escola venha a assumir, ela poderá ser local de viola- desigualdades. Isso leva muitas pessoas a enveredar
ção dos direitos ou de respeito e busca pela materiali- no caminho do crime, realizando furtos e assaltos por
zação dos direitos de todos os cidadãos, ou seja, de necessidade. Quem pode considerar como algo in-
construção da cidadania. concebível o recurso do crime quando se trata de ali-

Entendemos que um projeto de escola que bus- mentar os filhos? Outros que têm pouco ou nada são
que a formação da cidadania precisa ter como objeti- bombardeados com imagens constantes de merca-
vos: tratar todos os indivíduos com dignidade, com dorias cintilantes que estão fora de seu alcance. A
respeito à divergência, valorizando o que cada um tentação de recorrer ao crime, ao invés de se subme-
tem de bom; fazer com que a escola se torne mais ter à pobreza e à frustração permanentes, é enorme
atualizada, para que os alunos gostem dela; trabalhar para muitas pessoas.
a problemática da violência e dos direitos humanos a Em segundo lugar, o capitalismo baseia-se na
partir de um processo de conscientização permanen- concorrência, que começa com a luta entre capitalis-
te, relacionando esses conteúdos ao currículo esco- tas rivais por maiores lucros. Mas o sistema encoraja
lar; incentivar comportamentos de troca de solidarie- a competição do topo à base da sociedade. Somos le-
dade e de diálogo. vados a enxergar uns aos outros como rivais na bus-

Concedo, com prazer, aparte ao nobre Deputa- ca de emprego, melhores salários, promoções, rique-
do Valdemar Costa Neto. za e status. Essa competição permanente explica por

O Sr. Valdemar Costa Neto - Deputada Maria que os crimes são cometidos não só pelos pobres,
do Carmo Lara, Presidenta do PT de Minas Gerais, mas também por membros das classes mais abasta-
precisava fazer este aparte para ressaltar o trabalho das. As fraudes, a corrupção, a evasão de impostos
que V.Exa tem feito pelo Estado de Minas Gerais na florescem em um mundo onde reina a lei divina do lu-
Câmara dos Deputados. É urna satisfação e uma hon- cro.
ra atuar ao lado de V.Exa

A SRA. MARIA DO CARMO LARA - Agradeço
ao Deputado as palavras. É importante a participação
de todos nós, Parlamentares, principalmente de
V.Exa, no que estou falando: a violência na escola e
como trabalhar isso na educação.Outro aspecto im
portante a considerar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, diz respeito à relação entre violência e soci
edade. Fica cada vez mais evidente que o problema
da violência está longe de ser meramente policial. É,
na verdade, problema social gravíssimo, que espelha
a barbárie gerada pelo sociedade em que vivemos.
Entendemos, portanto, que o crime não é resultado
de irresponsabilidade ou ato de maldade de um indi
víduo, mas, sim, o produto das condições e relações
sociais do capitalismo selvagem que impera na socie
dade brasileira.

A solução efetiva para o crime e a violência não
é simplesmente a punição de quem os comete, para
tanto fazendo-se necessário instituir leis com penas
cada vez mais severas, como se isso por si só condu
zisse à diminuição automática dos crimes contra a
vida. A realidade não comprova isso, mesmo depois
da existência de leis como a dos crimes hediondos e
outras tantas com penas muito severas. Na verdade,
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vios de dinheiro público, com especuladores que rea
lizam operações financeiras criminosas. Muito rara
mente esses vão para a cadeia, e quando são presos
recebem tratamento especial, de luxo, ou logo são
soltos para cumprirem a pena em liberdade, em suas
luxuosas casas.

Seria ingênua se admitisse que temos condi
ções de eliminar o crime e a violência do dia para a
noite. Mas uma sociedade baseada no atendimento
das necessidades sociais, e não no lucro, com certe
za os reduziria drasticamente. Enquanto persistir
essa sociedade, todas as punições do mundo não
bastarão para acabar com o crime e a violência.

Melhores salários, emprego para todos, melho
res condições de vida, com saúde e educação para
todos, são condições fundamentais para combater a
criminal idade e a violência. Um fator que, a nosso ver,
contribuiu muito para a generalização da violência
nos bairros da periferia das grandes cidades é a de
sarticulação dos movimentos populares nos últimos
anos. A luta pela implementação e melhoria da in
fra-estrutura nesses bairros, por escolas, postos de
saúde, creches, centros poliesportivos, lazer, ilumina
ção, não são apenas importantes por causa de suas
reivindicações, mas também porque cria no bairro la
ços de unidade entre seus moradores. Além disso, a
existência de uma organização popular forte no âmbi
to de bairro atua como fator que coíbe os atos de vio
lência entre seus moradores e cria possibilidade para
a autodefesa dos moradores.

O que se constata, por fim, Sr. Presidente, é
que, se por um lado a violência tornou-se a tônica de
nosso cotidiano, por outro, nunca se falou tanto em
como combatê-Ia. Infelizmente, a sensação de inse
gurança nunca foi tão premente: as pessoas mudam
de itinerário, evitam sair à noite, colocam grades e
alarmes em suas casas; os que podem, blindam seus
automóveis. Outro dado vem a se somar aos citados:
esse medo deixou de ser "privilégio" dos moradores
das grandes cidades e espalhou-se também entre as
cidades interioranas, antes vistas como oásis de tran
qüilidade e segurança.

Junto a essa violência urbana caminham outras
tantas violências, como aquela que se faz contra a
mulher, a criança, o idoso, os homossexuais, os ne
gros, os nordestinos. Todas elas são tão ou mais gra
ves que a violência urbana e necessitam, igualmente,
de combate. Porém, são todas formas de violências
específicas, as quais demandam medidas apropria
das para seu controle e erradicação.

É mister que o Poder Público perceba que dife
rentes formas de violência necessitam de políticas

públicas que levem em consideração a especificidade
de cada modalidade desses crimes para que seu
combate seja efetivo.

Qualquer plano de combate à violência deve,
necessariamente, conter diretrizes para solucionar
esse problema em cada uma de suas particularida
des. O fim da violência nas ruas só começa com o fim
da violência dentro de casa, dentro da escola, dentro
da empresa.

Com essa preocupação, Sr. Presidente, é que
foi constituída na Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior desta Casa a Subcomissão Especi
al para tratar do tema "Violência Urbana e Segurança
Pública", da qual sou Presidenta e o Deputado Gusta
vo Fruet, Relator. Realizamos quatro audiências pú
blicas com a participação de pesquisadores da
UFMG, USp, UFRJ, bem como de instituições como
IBAM, IPEA e Instituto da Cidadania. Todas elas fize
ram parte de uma etapa preparatória para a realiza
ção do Seminário Nacional sobre Violência Urbana e
Segurança Pública, que se realizará nos próximos
dias 30 e 31 de outubro, nesta Casa, com ampla parti
cipação de entidades da sociedade civil organizada.

Agradeço às entidades e ao Presidente da Co
missão, Deputado Djalma Paes, a contribuição e o
apoio a essa iniciativa, desde sua preparação e, ago
ra, na mobilização da sociedade civil organizada, a
fim de que esse seminário seja suficientemente re
presentativo. Nossa expectativa é de que através dele
possamos formular propostas concretas para imple
mentação de uma política nacional de superação da
violência urbana em nosso País.

Sr. Presidente, reforço o convite aos colegas
para participarem do Seminário Nacional sobre Vio
lência Urbana e Segurança Pública, que, repito, será
realizado nos dias 30 e 31 de outubro nesta Casa.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Maria do
Carmo Lara, o Sr. Marçal Filho, § 2° do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. The
mfstocles Sampaio, § 2° do art. 18 do Regi
mento Interno.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa a palavra.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL-RR. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, a cada ano que passa,
aumenta o déficit habitacional no País. Pelo que se



Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira II 49003

vê, O Governo não está se importando com essa situ- 1998 e início de 1999, estive na tribuna desta Casa
ação, pois inclusive cria dificuldades, fazendo com para fazer um alerta sobre a ameaça que pairava so-
que o número de pessoas sem moradia até aumente. bre o País, com a autorização concedida pelo Gover-

Um dos exemplos é a medida que acaba com o no Federal para a produção e comercialização de
financiamento de imóveis para quem recebe mais de uma semente de soja modificada geneticamente, de-
2 mil reais por mês. Essa decisão só dificulta a situa- senvolvida pela Monsanto, multinacional da indústria
ção daquelas pessoas que pretendem comprar a química norte-americana.
casa própria e, conseqüentemente, deixa mais famíli- Naquela época e apesar da insensibilidade do
as sem ter onde morar. Governo Federal ante as opiniões contrárias à Iibera-

De acordo com dados do Diretor de Desenvolvi- ção, falei da necessidade de se aprofundarem os es-
mento Urbano da Caixa Econômica Federal, existe tudos e os cuidados em relação à liberação dos pro-
hoje no País um déficit habitacional de aproximada- dutos transgênicos no Brasil.
mente 5,3 milhões de famílias. Mas essa estatística A Comissão Técnica Nacional de Biosseguran-
está defasada, levando-se em conta levantamentos ça - CTNBio liberou para cultivo no Brasil, em polê-
da União Nacional por Moradia Popular, que afirma mica decisão, ressalte-se, o primeiro produto geneti-
existir um déficit de 5,6 milhões de famílias - e uma camente modificado, qual seja, a soja Roundup Re-
análise qualitativa aponta para 12 milhões. ady, desenvolvida pelo multinacional americana Mon-

São estatísticas realmente alarmantes e, o pior, santo. No entanto, seria preciso, para efetivar a libera-
só tendem a aumentar. Primeiro, porque o poder aqui- ção, que a Monsanto fizesse um Estudo de Impacto
sitivo do brasileiro está diminuindo de forma assusta- Ambiental - ElA/RIMA, previsto na Lei n° 6.938, de
dora e, por outro, as dificuldades são enormes, impe- 1981. Posteriormente, a própria CTNBio liberou a
dindo que qualquer pai de família consiga juntar di- Monsanto de tal exigência, numa clara afronta à legis-
nheiro para comprar imóvel. lação.

É preciso que o Governo Federal e a própria Ca- Em defesa da população brasileira, o Instituto
ixa Econômica Federal revejam seus conceitos de Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, em Iitis-
moradia, a fim de que os brasileiros tenham mais faci- consórcio com a Associação Civil Greenpeace e o
lidade para comprar uma casa ou um apartamento. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Quando se espera que apareçam soluções que Naturais Renováveis - IBAMA, ajuizaram uma ação
venham a resolver o problema, o que se vê é justa- cautelar contra a União Federal, a Monsanto do Brasil
mente o contrário. A chamada classe média baixa en- ltda. e a Monsoy ltda., visando impedir imediatamen-
contra-se cada vez mais desanimada e sem meios de te a autorização para qualquer pedido de plantio da
realizar seu maior sonho: ter moradia própria e não soja transgênica Roundup Ready, antes que se pro-
precisar mais pagar aluguel. ceda à devida regulamentação da matéria e ao prévio

Além da classe média baixa, outro problema sé- Estudo de Impacto Ambiental - ElA/RIMA.
rio que temos é o de moradia popular, que esperamos A referida ação cautelar foi prontamente acata-
seja solucionado quando tivermos a votação final do da pela juíza da 110a Vara da Seção Judiciária do
Fundo Nacional de Moradia Popular. Estado de São Paulo, Dra. Juíza Federal Substituta

Confiamos em que esse fundo, da mais alta im- Raquel Fernandez Perrini, liminarmente e em caráter
portância, venha realmente a atingir seus objetivos, provisório.

que é o de atender a famílias de baixa renda, propor- Segundo a magistrada, "são relevantes os argu-
cionando-lhes condições e facilidade para adquirir mentos trazidos pelo IDEC, sendo de todo louvável e
seus imóveis a juros baixos, através da Caixa Econô-

salutar sua atuação na defesa dos direitos do consumica Federal.
midor, entre os quais todos nos incluímos, e, ao me-

Muito obrigado. nos nesta cognição sumária do pedido, a liminar com-
O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, porta deferimento. Com efeito, a Constituição Federal

peço a palavra pela ordem. erigiu o meio ambiente como o bem de uso comum do
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) povo e essencial à sadia qualidade de vida (art. 225).

- Tem V.Exa a palavra. Determinou, ainda, incumbir ao Poder Público preser-
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. var a diversidade e a integridade do patrimônio gené-

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. tico do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pes-
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no final do ano de quisa e manipulação de material genético".
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A ação cautelar inominada requerida pela IDEC de Alberto Nobuoki Momma, economista e engenhei-
e outros foi deferida pelo Juiz Antônio Souza Pruden- ro agrônomo, doutor em desenvolvimento agrícola.
te, Juiz Federal Titular da 6a Vara da Seção Judiciária ESTUDOS A QUE SE REFERE O
do Distrito Federal, e tem impedido a liberação da au- ORADOR:
torização para plantio da soja transgênica em nosso DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
País, apesar dos esforços contrários da CTNBio e do ORADOR:
Governo Federal, que devem recorrer da decisão judi- _
ciária. AGRICULTURA TRANSGENICA E O GRILO

Apesar de toda a polêmica, estudos são feitos Alberto Nobuoki Momma
por verdadeiras autoridades no assunto e mostram os Economista e Engenheiro Agrônomo
perigos da liberação dos produtos transgênicos. Entre Doutor em Desenvolvimento Agrícola
esses estudos, gostaria de destacar dois: Agricultura Trata-se de um artigo de reflexão e ponderação
Transgênica e o Grilo e A Questão Alimentos Trans- sobre o uso de transgênicos na agricultura como op-
gênicos e a Política Brasileira, ambos de autoria de ção tecnológica, segundo certas correntes de posici-
Alberto Nobuoki Momma, economista e engenheiro onamento competitivo e maximização de lucros no
agrônomo, doutor em desenvolvimento agrícola. setor. Depois de registrar uma onda avassaladora de

Com uma visão crítica e corajosa, Sr. Presiden- adoções pelos agricultores, notadamente norte-ame-
te, Alberto Nobuoki faz uma passagem técnica e mi- ricanos e argentinos, o surgimento de reações dos
nuciosa de todo o processo de liberação dos alimen- consumidores, pendengas judiciais na tramitação de
tos transgênicos, desde a questão científica e econô- processos administrativos e aguerridos movimentos
mica, chegando a estratégias alimentares do País e de ambientalistas, além de constatações práticas
até mesmo à abordagem das políticas da biotecnolo- pouco animadoras da propalada vantagem dos trans-
gia. gênicos, o mundo começa a ter mais consciência e

O estudioso traça ainda um painel bastante ne- posição crítica na polêmica tecnologia. Prudência,
gativo da utilização dos alimentos transgênicos. Algu- precaução, ética, transparência, relevância política e
mas constatações são preocupantes. O mercado tem social, efeitos da vaca louca, rastreabilidade alimen-
verificado, segundo os responsáveis pelas grandes tar, e casos de alergia e poluição genética causadas
tradings que atuam no mercado mundial de soja, paí- pelo milho starlink, entre outros fatos, foram respon-
ses que não produzem soja transgênica têm encon- sáveis pelo despertar de uma visão de equilíbrio e de
trado maior facilidade para vender seu produto e por bom senso.
um preço melhor. A soja brasileira encontra-se valori- Toda revolução, seja de tecnologia ou de como-
zada no exterior por contar, pelo menos legalmente, ção social, tem uma razão, uma ideologia, uma causa
com a marca "livre de transgênico". de ação subjacente à idéia de implantação de novos

A diferença de preços entre o farelo de soja bra- paradigmas e valores. Não se vai a uma guerra sem
sileiro e o argentino no mercado internacional atinge uma crença explícita e convincente. E no caso dos
hoje US$ 20 a tonelada. No caso da lecitina, a brasile- transgênicos, qual a razão dessa tecnologia para o
ira chega a valer o dobro da produzida no país vizinho. homem? Para o homem que, segundo o seqüencia-
Importadores, principalmente da Ásia, já se tornaram mento do seu genoma, é fruto da interação do seus

genes com o meio ambiente, um espaço finito quecativos consumidores do Brasil. Essas empresas
abriga uma complexa diversidade de seres no ar, na

querem ter a certeza de estar comprando um produto terra, nas águas e nos subsolos. É para servir ao ho-
não contaminado, temendo a pressão dos consumi- mem rural como produtor (variedade resistente a pra-
dores e danos à sua imagem. gas, ervas daninhas, moléstias e a estresses climáti-

Como é perceptível, Srs. Deputados, o mundo cos), ao consumidor urbano-industrial (qualidade, te-
repudia a utilização de alimentos transgênicos. Resta ores e índices de aproveitamento) ou à natureza (faci-
ao Governo Fernando Henrique conscientizar-se da litar a reciclagem, diminuir o uso de insumos, reverter
importância dessa proibição para o bem-estar de sazonalidades, tornar uma planta completa)? Ou, tra-
toda a população. ta-se apenas de uma técnica para auferir vantagens

Para concluir, Sr. Presidente, requeiro a transcri- pecuniárias para as indústrias e agricultores? Todas
ção nos Anais desta Casa Legislativa dos estudos Agri- essas questões são muito pertinentes diante dos de-
cultura Transgênica e o Grilo e A Questão Alimentos safios de sustentabilidade, qualidade de vida, redu-
Transgênicos e a Política Brasileira, ambos de autoria ção de pobreza, globalização econômica e de proble-



a) Supressão do conceito de espécies:
A transposição de genes de uma espé

cie para outra, explorando características
genéticas de interesse, como o gene de re
sistência ao herbicida glifosato de uma bac
téria e o gene inseticida do Bt em algodoeiro
e no milho, tende a provocar a criação de
uma planta totalmente distinta das existen
tes na natureza. Quando se retira o material
genético de bactérias ou de plantas de pân
tanos salmos e se os transfere a outras para
desenvolvimento franco em ambientes hos
tis altera-se toda a história evolutiva das es
pécies. Cada espécie, no longo e complexo
processo de adaptações e especializações
a condições ambientais, foi aperfeiçoada bi
ologicamente para ser o que ela realmente
é hoje. É por isso que existem plantas que
vegetam em ambientes xerofíticos, hidro
mórficos, à sombra e a pleno sol. Umas são
subaquáticas de águas estagnadas (lagos),
outras de corredeiras de alta oxigenação. A
teia de vidas é sistêmica, diversificada e es
pecializada para cada ambiente. Isto forma
a biodiversidade e ecossistemas, conforme
a região de sua existência. As plantas co
merciais foram aprimoradas por intensos
processos adaptativos à custa de muita pes
quisa e tecnologia em todos os lugares que
existe agricultura. Apesar da disseminação
planetária, assumindo até um caráter cos
mopolita (arroz, soja, milho, trigo), todas as
culturas têm um centro genético, uma ori
gem geográfica de vegetação original.
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mas sanitários, mudanças climáticas e eqüidade de A transgenia altera profundamente o
justiça em um mundo pequeno demais para tantos sentido e o conceito de espécies tal como é
sonhos e ambições egocêntricas tão fugazes e efê- conhecida ordinariamente. Isto faz sentido?
meras quanto a própria existência. Pensar, refletir e Mesmo que se diga que as espécies comer-

. ciais só sobrevive em ambientes de cultivo,questionar a artificialização da natureza com uma VI-

são crrtica e censata é desempenhar o papel do grilo attamente artificiais (calagem, adubação, irri-
falante da estória do Pinóquio. E ser crítico significa gação, rotação de culturas, controle de pra-
assumir a essência de homem racional sob pena de gas e doenças, etc) isto não é totalmente

verdadeiro em ambientes abertos, em gran-
se viver, a exemplo da fábula do Frei Boft, ciscando o des superfícies de exploração expostas ao
terreiro como galinhas, pela crença que se trata ver- sol, vento, chuvas, insetos, pássaros, de-
dadeiramente de aves de hábitos de solo de tão con- composição e reciclagem de colheitas, per-
dicionadas pelo bombardeio de informações e modos colação, erosão, enxurradas, ações de mi-
de comportamento impingidos pelos mais astutos, crofauna e microflora, além de processos de
apesar de serem congenitamente águias de grande intemperização de forma lenta e secular. A
poder de vôos. Assim, desenvolve-se uma série de tó- poluição genética causada pelo milho inseti-
picos que abarcam indagações a respeito da tecnolo- cida starlink é uma realidade nos Estados
gia de transgênicos na agricultura. Unidos e uma razão de sérias preocupações

em biossegurança. O fato concreto e indiscu
tível é que a natureza levou milhões de anos
para chegar ao modelo de espécies atuais
em uma marcha ininterrupta, envolvendo fe
nômenos bióticos e abióticos. A ambição co
merciai procura algo como o elixir da vida,
uma planta eclética (vegeta em qualquer cli
ma e solo), versátil (útil para vários fins), vi
gorosa e produtiva. Procura-se, em fim, um
grande pato, um animal de funções múltiplas
que voa lento e fácil de ser abatido no ar, di
ferente de uma águia, um predadora de exí
mias virtudes aéreas), que anda (desengon
çado e se arrastando no seu peso, diferente
de um leopardo, ágil e furtivo) e que nada e
mergulha (canhestramente, muito diferente
de um peixe ou de uma foca, especialistas
nessas funções). Apesar do flagrante exage
ro, não há nada melhor que observar e anali
sar a natureza em sua profusão de diversida
des, exuberância funcional, interdependência
e riqueza de manifestações em todos s luga
res da Terra. Na ordem natural da vida, o
transgênico tem lógica? Seus postulados
fundamentais têm sentido, coerência e con
sistência metodológica como processo dinâ
mico e parte da complexidade biótica e abió
tica do Planeta? Transgenia não se resume
a técnicas de manipulação de DNAs e ge
nes, mas a questões de princípios, filosofias,
idéias de vida e consciência como condições
prévias a qualquer ação na natureza, ainda
mais que o homem é parte íntima e indisso
ciável dessa realidade.
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b} Transgênico e biotecnologia:
Na defesa dos transgênicos, muitos ar

gumentam que a transgenia é uma técnica
de engenharia genética como qualquer ou
tra usada em biotecnologia. Como não exis
te nenhuma planta comercial (cultivar, varie
dade) que não tenha sofrido interferência de
manipulações genéticas do homem (cruza
mentos, retrocruzamentos, hibridação, mu
tagênicos diversos, cultura de tecidos, em
briogênese etc). a transgenia também é
uma técnica de melhoramento genético.
Mas uma técnica eficiente, rápida, precisa e
radicalmente abrangente, impossível de ser
obtida com métodos convencionais. Nessa
linha de argumentação quem estiver contra
os transgênicos estará contra o melhora
mento genético, contra a modernização e
avanços da própria biotecnologia. Generali
za-se, equivocadamente, uma dada técnica
de um sistema de desenvolvimento agronô
mico como sendo uma regra geral e univer
sal sem fazer nenhuma referência a méto
dos, condições instrumentais, efeitos sistê
micos e avaliação rigorosa de biosseguran
ça. O melhoramento genético convencional
de plantas pode muito bem lançar mão de
técnicas de engenharia genética sem envol
ver transgenia. Seqüenciamento e análise
funcional dos genes do genoma de uma cul
tura (milho, arroz, cana, citrus, banana etc)
são importantes e estratégicos para a com
preensão de funções, posições e detalha
mento de expressões gênicas de interesse
na agricultura. Este conhecimento detalhado
do DNA pode ser muito útil para a identifica
ção e seleção de determinadas expressões
genéticas através de técnicas de marcado
res moleculares na recombinação gênica.
Assim, fica claro que a engenharia genética
não leva necessariamente, ou sirva exclusi
vamente, à transgenia. Igualmente, a biotec
nologia não é uma ferramenta de uso priva
tivo dos transgênicos. A adoção de uma
postura crítica em relação aos transgênicos
não significa ser contrário à engenharia ge
nética ou à biotecnologia. A própria enge
nharia genética pode ser vista como parte
da biotecnologia que, por sua vez, integra o
que se chama ciências da vida, com aplica
ções na agropecuária, saúde, e bem-estar
geral das populações. O que não se pode é

jogar tudo no mesmo "balaio conceitual"
simplificar e mistificar com generalizaçõe~
incongruentes para confundir as pessoas.
Um pouco de precisão na linguagem e foca
lização dos assuntos, certamente, contribui
ria para o franco e sensato entendimento do
fantástico mundo da engenharia genética.

c) Transgênico e transgênico:

Há uma tendência de exagerada gene
ralização em matéria de transgênicos, jul
gando que a simples transferência de um
gene de uma espécie para outra tenha o
mesmo significado e abrangência biológica
em todos os casos. No caso de plantas,
fala-se em transgênicos de primeira geração
para situar os exemplos da soja resistente
ao glifosato, e do milho e algodão com qua
lidade de inseticida. Nesse grupo, as vanta
gens construídas ou manipuladas benefici
am prioritariamente as indústrias e acessori
amente aos agricultores, não acarretando
nenhum beneficio aos consumidores.
Enquadram-se na segunda geração, as
plantas engenheiradas que buscam seduzir
os consumidores através de adições inexis
tentes ou de aumento nos teores de compo
nentes dos alimentos (vitaminas, ácidos gra
xos insaturados, aminoácidos essenciais).
Por isso são chamados de alimentos funcio
nais ou nutracêutricos, isto é, alimentos com
elementos suplementares de alto valor nutri
cional que vão além de calorias e proteínas
(arroz enriquecido de vitamina A, batatas
com vitaminas, frutas com vitaminas e vaci
nas, etc.). Mas, na prática, de todos os
transgênicos cultivados no mundo a grande
maioria (superior a 95%) diz respeito a ca
racterísticas de resistência a herbicidas e de
inseticidas, isoladamente ou conjuntamente.
Isto mostra claramente que a tecnologia
transgênica na agricultura beneficia e quase
que exclusivamente as pouquíssimas em
presas de tecnologia do setor. Mas, o cam
po dos transgênicos é vasto e sem limites:
produção de enzimas, vacinas, antibióticos,
insumos industriais, hormônios, remédios di
versos, e tantos outros para aplicação em
alimentação, indústrias diversas, tratamento
de doenças, prevenção de enfermidades,
combate a vetores de doenças endêmicas
ou epidêmicas, diagnósticos e outras finali
dades médico-farmacêuticas. Produtos de
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interesse farmacêutico e industrial, como as minerais, vitaminas, enzimas, hormônios e
proteína antimicrobianas, vêm sendo produ- fatores de adequação e otimização do orga-
zidos de forma ainda incipientes no leite de nismo humano, com vistas à preservação e
animais especialmente modificados pela en- manutenção da saúde e do bem-estar cor-
genharia genética para serem usados como poral e psíquico. Procura-se uma planta-ma-
biorreatores, verdadeiras fábricas celulares ravilha que reduza as decorrências nutricio-
de produção de proteínas e vacinas. Um nais das pessoas e contribua significativa-
exemplo clássico de produto transgênico é a mente para mitigar o problema da fome no
insulina obtida por uma bactéria que rece- mundo. O caso do arroz dourado, planta ge-
beu o gene humano responsável pela pro- neticamente modificada para produzir maior
dução da substância e que é essencial para quantidade de beta caroteno, um precursor
a saúde dos diabéticos. da vitamina A, vai nessa direção. Ousada-

Verifica-se, assim, que existem trans- mente criativos, imaginam, inclusive, uma
gênicos e transgênicos. Não é possível co- planta que seja capaz de produzir alimentos
locá-los em um mesmo cesto de supermer- e vacinas simultaneamente. Frutas, verdu-
cado e dizer que tudo é transgênico. Ou afir- ras e sementes vão ser programadas para
mar que todo organismo geneticamente mo- sair do pomar e dos campos munidas de an-
dificado é nocivo e perigoso. Ou, inversa- tígenos habilitados ao combate e prevenção
mente, que todo transgênico é maravilhoso de várias doenças.
e bom para a humanidade, como ampla- A soja poderá produzir insulina e hor-
mente divulgado pelos defensores de plan- mônios de crescimento humano. O tomate,
tas engenheiradas. Cada caso é um caso e além de enriquecido de vitaminas, poderá
deve ser tratado com prudência, ética, cons- produzir antígenos contra vírus. Centenas
ciência, discernimento e adequadas provi- de plantas em todo o mundo estão sendo
dências preventivas de biossegurança, ava- estudadas, dissecadas, preparadas e testa-
liações de riscos, condições efetivas de ras- das para servir a múltiplas finalidades, dese-
treabilidade, testes de qualidade e de eficá- jos e gostos. Mas, do ponto de vista racio-
cia e postura comercial politicamente corre- nal, mercadológico e da própria natureza
ta. E por quê ou para quê todo esse cuida- humana, tudo isso é lógico, coerente e con-
do? O seqüenciamento do genoma humano sistente? Isto me faz lembrar de algumas
mostrou que o conhecimento dos genes _ coisas curiosas, como o caso da carne tex-
sua seqüência, contingente, posição e ativi- turizada de soja no final da década de 1970
dade, entre outros - constitui, apenas, uma e princípios da de 1980, em pleno período
etapa inicial de mais uma longa e exaustiva de crise de matérias-primas e escassez ali-
fase de pesquisas ainda mais complexas mentar. A carne de soja, por ser barata, nu-
que é a proteômica, isto é, o estudo de to- tritiva, completa, vegetal e outros predica-
das as proteínas de urna célula, tecido ou dos, deveria atingir tanto consumidores de
organismo. O gene é apenas uma informa- menor poder aquisitivo como naturalistas e
ção e a chave da biologia encontra-se pro- vegetarianos. Na época, durante as discus-
vavelmente na proteína, nos seus aminoáci- sões, chegou-se a afirmar enfaticamente
dos constituintes que têm a habilidade de que os ricos e os de renda disponível iriam
comandar processos em um organismo preferir a carne habitual porque, além dessa
vivo. despesa específica não influir no orçamento

d) Alimento funcional e nutracêutico: doméstico (elasticidade-renda) o consumo
fazia parte dos hábitos alimentares arraiga-

Muitos pesquisadores imaginam con- dos. Não era o preço que iria demovê-Ios de
seguir aprimorar uma planta lotada de múlti- consumir a carne tradicional, e muito menos
pIas qualidades alimentares capaz de se a quall'dade da carne v t I d .ege a e soJa com
tornar, em grupo reduzidíssimo de exem- todos os seus atributos nutricionais e f;s;oló-
piares, um alimento completo, uma espécie gicos envolvidos na alimentação. Poderiam
de ração balanceada ideal para o homem. ate' comer a soJ'a - f' rt d, que nao aZia pa e o
Além de calorias e proteínas convencionais, carda'pl'o rotl'ne' o m d t fIr, as e ou ra orma,
essas plantas deveriam ser fontes de sais
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como leite, tofu e moyashi. Os pobres e os ser, em urna única planta ou em um grupo
de menor renda não iriam querer saber de de alguns exemplares, uma espécie de ra-
carne de soja, por mais barata que fosse. ção balanceada integral para todas as finali-
Não fazia parte dos seus hábitos alimenta- dades em todas as fases de uma pessoa
res, a soja era coisa de oriental e, principal- (criança, adolescente, adulto, homem, mu-
mente, a carne natural era a meta, o sonho lher, idoso, gestante, convalescente). Como
de consumo a ser atingido para saboreá-Ia as necessidades individuais nos membros
com gosto, com satisfação de coisa cara e de uma mesma família variam muito, imagi-
sinal de ascensão social. Havia uma psico- nar uma solução iúraculosa de alimento fun-
logia de consumo e simbologia social no ato cional padronizado para todas as pessoas
de consumir a carne natural e não simples- é, no mínimo, abusar do bom-senso e da in-
mente um motivo estritamente racional. De teligência dos consumidores. Lembram o
uma forma clara e objetiva, comida em qual- caso do leite aditivado com o ômega três,
quer situação é para quem tem condições que serviria para reduzir a presença de ele-
de aquisição, de recursos para consumi-Ia, mentos indesejáveis para o coração? Além
seja barata ou cara. Na dureza dos fatos, do preço expressivamente superior aos de-
pobre não tem dinheiro para consumir "su- mais cites, não era toda pessoa que preci-
pérfluos", como a carne, seja natural ou tex- sava desse tipo de alimento em uma família
turizada. E quem tem condições aquisitivas comum, e a adição mínima (e cara) do fator
vai, sempre, preferir o produto natural, da não oferecia atrativos de consumo, que po-
melhor qualidade, no melhor corte e nas deriam muito bem ser atendidos por outras
melhores condições de satisfação pessoal. fontes, mais diversificadas, saborosas e a
Hoje, passados mais de vinte anos, apesar preços convenientes. Quanto maior o poder
da fome que castiga cerca de 30 milhões de aquisitivo, maior a chance de haver efeito
pessoas no Brasil, segundo estimativas, não substituição e recurso a diferentes alternati-
se houve falar nada sobre carne texturizada vas alimentares. E em uma economia aber-
de soja, uma alternativa alimentar de alto ta, globalizada isto é ainda mais realista
valor nutricional. Guardadas as devidas cor- com a existência de muitos competidores no
relações, o mesmo pode ser dito da mistura mercado. É também mistificação achar que
de produtos do milho à farinha de trigo na o alimento Unitrucional transgênico (fruta,
dieta do consumidor brasileiro, um exemplo verdura) vá, em sua grande maioria, para os
histórico de frustradas tentativas de equaci- pobres porque, simplesmente, eles não con-
onamento da panicultura nacional com Pro- seguem nem comprar o básico fei-
dutos da própria agricultura. Mas, o que jão-com-arroz. Comida é uma questão de
tudo isso tem a ver com os transgênicos? distribuição de renda, de políticas públicas,
Apenas, que as pessoas esclarecidas, atua- de políticas econômicas. Comida é um bem
Iizadas, com um certo nível cultural e social, econômico que envolve capital, tecnologia,
sabem que alimentação significa saúde e infra-estrutura, mão-de-obra e diversas ativi-
bem-estar, e que ela está intimamente asso- dades e interesses que precisam apresentar
ciada com o natural e o estilo de vida. Nada desempenhos econômico-financeiros satis-
a ver, portanto, com artificialismos que sus- fatórios.
citam dúvidas sobre a crença inabalável de A idéia de querer agrupar em uma úni-
uma boa comida natural. Mesmo o arroz ca ou poucas plantas o caráter funcional ou
courado transgênico não atende, sozinho, à nutracêutico me faz lembrar de uma outra
totalidade das necessidades de vitamina A, questão. Por que a natureza disponibilizou
mas, a , apenas, 10% a 20% das exigências ao homem várias fontes alimentares espa-
diárias. Nessas condições, a maior parte Ihadas em várias plantas e não as agrupou
das necessidades totais diárias de vitamina em reduzidíssimo conjunto de vegetais? O
A vai ter que ser suprida por outras fontes homem é, antes de mais nada, um ser oní-
alimentares. O mesmo raciocínio será válido voro, capaz de digerir diversos tipos de ali-
para todos os demais alimentos transgêni- mentos, ao contrário de um herbívoro ou
cos que não terão condições Práticas de carnívoro. Ele é fruto da interação com o

.' ~:;.;.......-•• , .-<;....
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meio em que vive. Se ele habita zonas cos
teiras ou litorâneas sua alimentação prefe
rencial será originária desse habitat, em
principio. Igualmente, se ele vive em uma
floresta tropical úmida sua dieta básica ten
de a ser de peixes e de produtos típicos
desse ecossistema. E agora observe um
herbívoro selvagem. Em uma região rica em
diversidade de fontes alimentares (gramíne
as, leguminosas, arbustos, frutas, flores,
etc.) o animal sente-se plenamente atendido
em todas as suas exigências nutricionais e
se desenvolve em sua plenitude biológica,
exibindo exuberância, saúde, porte e vigor.
E é essa idéia de profusão de alimentos que
fundamenta o cultivo de pastagens consor
ciadas com gramíneas de múltiplas varieda
des e espécies e leguminosas entremeadas
com árvores para melhorar a nutrição e o
bem-estar dos animais. A imagem de uma
pastagem de uma única gramínea, como
um belo gramado ou tapete verde, é coisa
para ser esquecida por não ser compatível
com os princípios de sustentabilidade e qua
lidade de vida das pessoas e dos animais.

Especificamente para o homem, quan
to mais rica e diversificada (frutas, hortali
ças, legumes, grãos, peixes, carnes, se
mentes, amêndoas, etc.) for a sua dieta
mais saudável e produtivo tende a ser o seu
organismo. Apesar de rica e diversificada
essa alimentação não pode ser consumida
de qualquer forma, misturada aleatoriamen
te ou em quantidades ou proporções exage
radas, o da alimentação obedece a um ritu
al, a uma ordem de hierarquias digestivas, a
uma seqüência de ingestões, a tempos de
preparo e cozimento, à compatibilidade en
tre componentes distintos e outros capri
chos culinários. Tudo isso para evitar sono
lência, flatulência, má digestão, indisposi
ções, gases, perturbações gastrointestinais,
entre outras. Alimentação, enfim, é ciência,
arte, cultura e sabedoria. E não um PF 
prato-feito - de plantas funcionais tempera
do com um pecado original de não-natural
sob rótulo de ração balanceada.

O fato de tornar uma planta produtora
ou portadora de ingredientes como antibióti
cos, vitaminas, hormônios, enzimas, vaci
nas, antimicrobianas, sais minerais e outros
elementos, acaba tomando uma comida em

refeição-remédio. Isto me parece extrema
mente intrigante. Normalmente, um remédio
se administra antes ou depois das refeições,
ou em jejum de manhã ou à noite, criem ho
rários pré-determinados. Tomar remédio
junto com a refeição e como refeição é novi
dade. Primeiro, há a questão de empatibili
dade de alimentos, de modo a não haver re
ações indesejáveis entre remédios e fontes
de alimentação (acidez, digestibilidade) que
podem inativar, potencializar ou reduzir a
eficácia do elemento-alvo. Em segundo, a
delicada questão da receita e modo de pre
paro para observar os ingredientes, quanti
dades, ordem, tempo de cozimento e tem
peros admissíveis que não anulem o efeito
desejado. A questão da refeição-remédio
parece simples e jocosa, mas na prática tor
na-se levemente indigesta porque ela deve
alterar a mecânica e o funcionamento do
metabolismo interno de absorção do alimen
to no trato digestivo. A máquina humana foi
diligentemente preparada para a corrida da
vida tal como ela é hoje. Esôfago, intestino,
pulmões, coração, fígado e rins, apresentam
estruturas morfológicas e fisiológicas de um
organismo aprimorado e complexo para fun
cionar em determinadas condições naturais.
Imagine um carro moderno.

Mesmo que tenha um motor híbrido
para funcionar com vários combustíveis (ga
solina, diesel, etanol, gás) ele foi desenvol
vido com todas as minúcias técnicas para
operar em regime de múltiplas fontes de ali
mentação. Ele não é um carro comum, igual
aos convencionais, como o carro a álcool
não é igual ao carro a diesel. Provavelmen
te, ele sofreu inúmeros e inéditos melhora
mentos: motor, suspensão, tanques de com
bustível, sistema elétrico, sistema de frena
gem, injeção eletrônica, direção e câmbio
entre outros itens da engenharia veicular. E
o corpo humano, sem nenhum aprimora
mento prévio em termos biológicos na sua
morfologia interna vai exercer adequada
mente as suas funções orgânicas com ali
mentos significativamente diferentes dos
projetados pela própria natureza? A micro
flora e a microfauna do sistema digestivo,
principalmente estômago e intestino, não
vão desenvolver processos complexos de
ajustamentos evolutivos a um novo ecossis-



são

Uma preocupação angustiante, digna
de um filme de terror, concerne a uma even
tual poluição genética causada pelas plantas
transgênicas. Reiteradas alegações de que
os organismos geneticamente modificados
não oferecem riscos para à saúde e ao meio
ambiente carecem de maiores dados convin
centes de comprovação científica cabal.
Igualmente, não se tem nenhum conheci
mento de estudos de planejamento de medi
das preventivas ou saneadoras para o caso
de eventuais acidentes ecológicos. O que
existe de concreto são apenas recomenda
ções de áreas de refúgio ou áreas de escape
biológico com plantas convencionais em de
terminada porcentagem (no caso do milho,
20% da área total de cultivo e de 50% da
área total, quando em região algodoeira que
use o Bt) como método de gerenciamento de
resistência de insetos ao milho BI. No caso
da soja transgênica recomenda-se basica
mente a rotação de culturas e a não repeti
ção da mesma cultura por certo número de
safras para evitar o surgimento de plantas re
sistentes ao herbicida. Quanto ao efeito do
herbicida a preocupação maior não se refere
ao eventual surgimento de superervas dani-
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tema, buscando um novo patamar de equil í- nhas, mas a distúrbios na atividade mícrobia-
brio gastrintestinal? Mesmo sendo onívoros, na do solo, do subsolo e do lençol freático,
transformações profundas nas fontes ali- em conseqüência das maciças aplicações 10-
mentares podem levar a novas e inusitadas calizadas e pela gradativa contaminação da
formas de refeições ensejando ajustamen- natureza pela dispersão no ar atmosférico
tos nutricionais, fisiológicos, quantitativos e das moléculas dos pesticidas. Como o cará-
qualitativos dos diversos ingredientes que ter secativo do agrotóxico exige pulverização
suprem as necessidades do corpo humano. em volume significativo, uma parcela ínfima
No fundo, cria-se a necessidade de uma do produto evapora e suas moléculas aca-
nova ciência da nutrição e da saúde alimen- bam sendo difundidas no ar atmosférico.
tar. A metamorfose simples e imprudente de Uma região de agricultura intensiva que faça
transformar um herbívoro típico em carnívo- uso freqüente de pesticidas diversos (herbici-
ro, como na administração de restos de ani- das, fungicidas, inseticidas) acaba provocan-
mais na ração em bovinos e ovinos, desen- do uma lenta e contínua disseminação insi-
cadeou a doença da vaca louca (encefalo- nuante de ínfimos átomos desses princípios
patia espongiforme bovina) na Europa, con- ativos no ar, afetando toda a cobertura vege-
taminou de forma letal rebanhos e seres hu- tal, lagos, rios e nascentes, que por sua vez
manos. Alterar a ordem natural das coisas à contaminam todo o lençol freático. E bom
revelia de exaustivas pesquisas, avaliações lembrar que as pulverizações concentram-se
rigorosas de riscos e medidas preventivas em certo período do ano com sucessivas
de biossegurança pode resultar em inéditos aplicações por um grande número de produ-
e complexos problemas de difícil equaciona- tores em uma dada região agrícola. Essa sis-
mento e solução. temática de procedimentos, reunindo dosa-

e) poluição genética e zona de exclu- gem do produto, intensidade de aplicação e
tempo de exposição (período), somada a pe-
sadas adubações químicas constitui séria
preocupação ambiental, principalmente,
quando se observa um a~o nível de ignorân
cia e negligência nas pesquisas de micro e
meso-fauna e flora aquática-de uma região
agrícola. Sabe-se pouca coisa de algas, lí
quens, protozoários, moluscos, crustáceos,
peixes, fungos e bactérias que vivem em
meio aquático nos rios, nascentes, lagos e
lençol freático. A aqücultura no Brasil é insig
nificante e praticamente desconhecida. O
efeito secativo do glifosato pode não se ma
nifestar claramente em algas, líquens e micro
plantas aquáticas, mas, seguramente, serão
afetados de alguma forma. Sucessivas apli
cações em longos períodos, com resíduos
depositando nos solos, subsolos, lençol freá
tico e nas nascentes vão culminar em interfe
rir no metabolismo desses seres afetando a
cadeia de vida em condições hidrogeológicas
adversas. A preocupação não é com a parte
visível ou conhecida das pesquisas agronô
micas dos efeitos dos herbicidas, mas com
elação com a parte desconhecida e não ava
liada. Não se quer saber apenas da ponta do
iceberg mas conhecê-lo integralmente, em
toda a sua extensão e profundidade.

...;..... '.:
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Os restos de cultura do transgênico
Bacillus thurisgiensis, por incorporarem no
seu germoplasma a propriedade inseticida,
devem acarretar influencias perturbadoras
no ecossistema do solo, principalmente, da
microflora e microfauna. Na natureza, plan
tas e microorganismos convivem em círcu
los estreitos de correlações, simbioses e an
tagonismos em uma rica cadeia de energias
vitais, onde cada espécie vegetal dispõe de
um grupo especffico de relações microbia
nas e capacidade de desempenhar funções
únicas na natureza. É por isso que a agricul
tura orgânica tenta imitar a natureza, plan
tando diversas espécies em uma mesma
área, de tal forma que haja um equilíbrio di
nâmico no ecossistema particular, gerando
relações de sinergismos, simbioses e anta
gonismos (plantas fixadoras de nitrogênio,
bacteriostáticas, fungistáticas, insetífugas,
etc.). Assim, qualquer movimento incremen
tai de herbicidas e de outros defensivos
agrícolas torna-se altamente iquietante não
só para a sustentabilidade da agricultura,
mas para qualidade da água, fonte de vida
saudável do País. A afirmação de que a
soja transgênica diminui o uso de herbicidas
é falaciosa, porque o seu cultivo só se viabi
liza com doses significativamente superior
ao empregado em culturas convencionais; o
Brasil tem, invariavelmente, o problema da
soca nas culturas pós-verão e nos plantios
sucessivos em área irrigadas que exigem
outros herbicidas além do Roundup; os agri
cultores praticam a rotação de culturas e
plantios diretos que exigem o tratamento de
culturas anteriores com aplicação de herbi
cidas diferentes, uma necessariamente dife
rente do Roundup. Não é a alegada diminui
ção de aplicações de herbicidas em uma
única safra de soja que interessa, mas a
efetiva quantidade em um ano agrícola com
ciclo completo de rotações programadas.
Assim, sem levar em conta a média de um
período de safras, nada garante que a
quantidade e o número de aplicações de
herbicidas serão reduzidos.

O grande e assustador perigo dos
transgênicos reside na possibilidade de po
luição genética, com a dispersão indiscrimi
nada de genes engenheirados na natureza.
Plantas nativas sexualmente compatíveis

com as transgênicas (milho, arroz, algodão,
etc.) constituem uma ameaça real no Brasil,
um país muito rico em diversidade vegetal,
que sustenta e mobiliza uma miríade de
agentes polinizadores (abelhas, vespas, be
souros, borboletas, pássaros, mangavas,
etc.) com atuação em extensas áreas. Qual
quer cruzamento indesejável no Brasil é cer
teza absoluta de gigantescos problemas por
mais que as empresas de biotecnologia di
gam que não há perigos ao meio ambiente.
A natureza é cheia de surpresas, de deta
lhes e adaptações imprevisíveis, talvez, por
que os ingredientes básicos que fazem hu
manos, chimpanzés e plantas superiores
são praticamente os mesmos. O homem
compartilha mais de 98% de seus genes
com os chimpanzés, possui o mesmo núme
ro de genes que o milho, e tem, inclusive,
cerca de 230 genes do seu genoma originá
rios de bactérias, segundo o seqüenciamen
to do genoma realizado recentemente. Isto
mostra que o homem é parte íntima da teia
de vida da Terra e que todos os seres vivos
compartilham uma linguagem biológica co
mum. Apenas alguns poucos genes diferen
ciam uma espécie de outra e a maneira
como eles se combinam é que dão o toque
da diferença de seres. No homem, dos cer
ca dos 30 mil e 40 mil genes, apenas 1%, é
exclusivamente humano. E é da interação
desses genes com o ambiente que resulta a
inteligência e a complexidade do ser huma
no. Se existe toda essa similitude entre es
pécies diferentes de seres vivos imagine a
diferença entre os da mesma espécie. No
homem, a diferença de DNA de humano
para humano é de apenas 0,1%. Dito de ou
tra forma, 99,9% dos genes do genoma hu
mano são iguais, fato que detona o conceito
de superioridade racial. Essa característica
deve repetir em proporções semelhantes
com as plantas de uma mesma espécie ou
em grupos de uma mesma família. Dessa
forma, uma base genômica compartilhada
com todos os seres vivos, rica diversidade
de plantas da mesma família e de espécies,
rica diversidade de agentes polinizadores,
um ecossistema tropical com clima próprio à
permanente reprodução de insetos, e agri
cultura no ano todo graças à irrigação, nível
de luminosidade e temperatura, exigem cui-
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dados redobrados de hiossegurança na
questão da poluição genética de transgêni
coso O perigo é real, existe e já deu de
monstração de gravidade, como o caso do
milho starlink nos Estados Unidos, autori
zado somente para ração animal. Sementes
plantadas em menos de 1% dos campos de
milhos acabaram contaminando milhares de
hectares, e misturando-se nas colheitas de
várias regiões do país. A limpeza e descon
taminação genética exigiu cerca de um bi
lhão de dólares nos seis últimos meses, se
gundo fontes da imprensa mundial, e vai,
seguramente, custar expressivos montantes
financeiros além de demandar anos, prova
velmente décadas, de exaustivos trabalhos.
Por esses acidentes de percurso, proposita
is ou probabilísticos, pensa-se em delimitar
zonas de exclusão de transgênícos para as
segurar com uma margem confiável de se
gurança, uma área livre de plantas genetica
mente modificadas, com vistas à proteção
de ecossistemas estratégicos para futuras
gerações, garantindo a integridade genética
original de espécies selecionadas. Os argu
mentos para a definição dessas zonas de
exclusão são vários: preservação de direito
de terceiros, a exemplo de cursos de água,
da poluição atmosférica, da poluição sono
ra, da contaminação de solos e de rios; dire
ito à crença e à fé na natureza e na vida na
tural; dever de participar da luta de susten
tabilidade e viabilidade ecológica do plane
ta; direito à vida e convivência de todos os
seres vivos do planeta, mesmo pragas e er
vas daninhas, não cabendo a ninguém o po
der de decretar as suas extinções; direito à
liberdade de ser e poder continuar produtor
natural; e, direito de não querer ser "produ
tor passivo" de transgênicos causado pela
poluição genética de terceiros. As zonas de
exclusão de transgênicos deverão ter um
cinturão ou arco de interdição formal e efeti
vo de plantio de todo e qualquer organismo
geneticamente modificado. Esse cinturão de
proibição de organismo geneticamente mo
dificado será estabelecido em função dos
riscos de contaminação e proximidade de
lavouras, agentes polinizadores e outros fe
nômenos bióticos e abióticos de dispersão
de polens e plantas na natureza.

f) Resistências de pragas e moléstias
e vida útil das espécies cultivadas:

A resistência de pragas e moléstias a
tratamentos químicos na natureza é uma
eterna luta de ataque e defesa, uma briga
infindável do bem contra o mal. Essa luta ou
precisamente guerra biológica sem tréguas
é travada diuturnamente, sutilmente, em to
dos os lugares onde há vida, envolvendo
plantas, animais e humanos, em confronto
com infinitos inimigos, muitos invisíveis e al
tamente letais. A cada arma aprimorada na
forma de remédios, vacinas, antibióticos,
bactericidas, agroquímicos e defensivos de
múltiplos espectros, surge uma resposta, no
início lenta e exangue, mas poderosa e
avassaladora com o passar do tempo. A his
tória da medicina e da agropecuária mostra
fartos exemplos de evolução adaptativa dos
inimigos biológicos do homem, das plantas
e dos animais. No caso de pragas e molésti
as em plantas, recomendam-se sempre tra
tamentos preventivos, de modo a não criar
condições ideais de proliferações nefastas
dos diferentes patógenos, sejam vírus, bac
térias, fungos, insetos ou nematóides. Na
agricultura moderna, o enfoque de produção
não é voltado à doença ou à praga que
eventualmente possam assolar as culturas.
A estratégia de planejamento de uma lavou
ra ou criação visa à saúde e à qualidade do
produto no âmbito de uma ação deliberada
de sustentabilidade ambiental no longo pra
zo. Rotação de culturas, plantio direto, co
bertura morta, drenagem do terreno, exposi
ção a ventos e luminosidade, uso racional
de equipamentos e insumos, controle inte
grado de pragas e moléstias, tratamentos
de restos de cultura, planejamentos de ta
lhões e vias de acesso, programação de
culturas e épocas de plantio, são rotinas de
todo agricultor politicamente e ecologica
mente correto. O objetivo do agricultor mo
derno consciente não se resume unicamen
te ao produto comercial e ao lucro, mas à
capacidade de ser produtivo como produtor
rural ao longo do tempo, de modo a assegu
rar produtividade, qualidade e bem-estar
com a sua atividade. Passa a ser um geren
te perspicaz de um patrimônio vivo, dinâmi
co e delicado que é a sua terra, o seu ga
nha-pão, o seu lugar sagrado de trabalho e



Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira I I 49013

redenção social. O agricultor, hoje, é um ho- mos na natureza. Ainda é preciso esclarecer
mem consciente e atuante no desenvolvi- que nenhuma variedade de grão comercial
mento de multifuncionalidade da agricultura. é eterna, de longa duração. Ela tem vida útil

E o que o transgênico tem a ver com comercial que depende não só de sua res-
essa tal de multifuncionalidade da agricultu- posta agronômica no campo (vigorosa, pro-
ra? Ao fato de se introduzir um gene estra- dutiva, resistente a pragas e a doenças, re-
nho de ação letal contra pragas de lavoura sistente a estresses hídricos, etc.), mas de
está se imaginando que a planta estará, do- estratégias de empresas sementeiras capa-
ravante, definitivamente protegida de ata- zes de lançar novidades como se faz em
ques causadores de prejuízos para a agri- qualquer ramo de negócios. No caso da
cultura. A planta passa a ser auto-imune a soja, as variedades mais antigas, na fase de
seus inimigos e desenvolve-se sem a ne- penetração e consolidação dos cerrados da
cessidade de protetores ou aplicações de década de 1980 como a Doko e a Cristalina,
defensivos químicos convencionais. Muitos embora ainda empregadas em algumas re-
dirão maravilhas e imaginarão a gratidão giões, são insignificantes em relação ao que
eterna da natureza pela não-aplicação de existe de mais recente, ajustadas às novas
defensivos. Mas, a própria planta é um de- situações de mercado e às condições de re-
fensivo agrícola (só que incorporado ao ge- sistências a doenças e pragas igualmente
moplasma de uma planta) que pode influen- recentes. Com a lei de cultivar acirrando a
ciar, na sua recomposição e reciclagem, o concorrência no setor é de se estimar uma
frágil equilíbrio de atividades metabólicas de vida útil de variedades comerciais de se-
microorganismos do solo e subsolo. Na rea- mentes em tomo de 5 a 8 anos, em média.
lidade, a estratégia de planta-inseticida na Nessas condições, se as próprias varieda-
agricultura é uma concepção congenitamen- des têm uma vida útil determinada pelo mer-
te kamikaze, por encerrar uma fragilidade cado é lógico alterar, do ponto de vista da
intrínseca de origem. Uma fragilidade que sustentabilidade ambiental, toda uma estru-
se encontra no fato de ser uma planta-inse- tura biológica da planta (caráter inseticida
ticida variedade ou cultivar comercial aper- no germoplasma) para algo que é essencial-
feiçoada ou melhorada para alcançar deter- mente temporário e descartável, apesar de
minados objetivos e que vai permanecer todo o potencial de distúrbios à microflora e
como tal, sem sofrer alterações significati- à microfauna de solos, subsolos e recursos
vas ao longo do tempo de cultivo. Lem- hídricos?
bre-se que para ser variedade ou cultivar f) Mecanismos de autocontrole:
com registro no Ministério da Agricultura ela
tem que atender, simultaneamente, a critéri- O avanço da ciência e da tecnologia
os de distinção, homogeneidade e estabili- no campo da biologia molecular desvendan-
dade (o famoso DHE - distinta, homogênea do mistérios da estrutura genética dos seres
e estável das sementes). Isto significa que a vivos através de seqüenciamentos genômi-
planta com Bt, sendo DHE, vai permanecer cos é uma realidade e uma grande revolu-
sem grandes alterações agronômicas en- ção de idéias e conceitos sobre a vida. A
quanto os seus inimigos vão continuar se possibilidade de manipulações genéticas de
combinando e recombinando geneticamente toda ordem (clonagem, organismos geneti-
e freneticamente com vistas a superar o fa- camente modificados para múltiplas finalida-
tor letal. A superação dessa barreira é uma des, fertilização e reprodução artificial, cultu-
mera questão de tempo, como sempre foi e ra de células embrionárias, etc.) traz profun-
sempre será (sem ser fatalista ou determi- das alterações nos direitos e liberdades das
nista), porque esse é o processo de adapta- pessoas, empresas, instituições e governos.
ção e evolução das espécies desde que o E uma nova era, que exige legislações es-
mundo é mundo. Achar que a planta Bt vai peclficas e oportunas, normas claras de bi-
permanecer sendo planta-inseticida é muita ossegurança, limites de bioética, código ex-
presunção e falta de coerência e consistên- plfcito de bioprospecção, e agências de fis-
cia com a lógica evolutiva dos microorganis- calização e controle, entre outras institui

ções e organizações à altura dos desafios



Conclusão
Com o tema de Agricultura Transgênica e o Gri

lo, com uma clara alusão à história infantil do Pinó
quio, procurou-se mostrar uma faceta de uma mesma
realidade dos organismos geneticamente modifica
dos. Todo mundo se preocupa prioritariamente com o
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dos novos tempos. Particularmente ao setor equivocada controvérsia de agricultura de
de agronegócios, o poder econômico das exportação versus agricultura de subsistên-
empresas diretamente concernentes com a cia, que foi tema de acirrados debates nos
manipulação genética de plantas constitui quatro cantos do País com o temor que a le-
fator de incontáveis preocupações. São em guminosa fosse dominar toda a lavoura na-
reduzidíssimo número (Monsanto, Áventis, cional? E o caso do carro a álcool, que do-
Syngenta, principalmente) e atuam tanto na minava o parque produtivo nacional e difi-
área de genética vegetal, convertendo as cultava a comercialização de modelos a ga-
plantas-alvos em transgênicos, como na solina? Esses exemplos mostram que em
área industrial na produção de defensivos uma economia de livre iniciativa e com aber-
agrícolas específicos. À primeira vista tra- tura razoável de comércio exterior prevale-
ta-se de um oligopólio dos mais temíveis e cem mecanismos de autocontrole que ten-
com forte poder de subordinação sobre os dem a trazer todo o sistema a um equilíbrio.
agricultores e consumidores. Mas será que São forças de mercado e da sociedade que
esse temor existe de fato? A análise históri- se interagem e se ajustam entre si de forma
ca de movimentos semelhantes havidos no dinâmica, complexa, sistêmica e interdepen-
passado em vários segmentos produtivos é dente. Reações de consumidores e outros
um bom ponto de partida para correto e produtores concorrentes, fortalecimento de
ponderado entendimento da questão. De produtores de insumos e matérias-primas,
imediato, um aparato jurídico-institucional entrada de novos competidores, desenvolvi-
com leis apropriadas e oportunas e uma ins- mento de novas tecnologias, alterações fis-
tância organizacional ágil e competente de cais e tributárias, alterações na polftica de
fiscalização e controle constituem providên- juros e condições de financiamento, mudan-
cias fundamentais para o estabelecimento ças na política cambial e monetária, atuação
de regras mínimas de convivência de inte- de sindicatos e movimento de consumidores
resses. Assim, a reação e o comportamento ou associações de classes, fortalecimento
dos consumidores, dos agricultores e suas de segmentos profissionais com a matura-
organizações, das indústrias processadoras ção de negócios em novas tecnologias, mu-
exportadoras, das instituições de pesquisa e danças de comando nas decisões políticas
ensino, das associações de classes profissi- e administrativas, mudanças e exigências
onais e setoriais, das instituições de defesa de políticas ambientais constituem exem-
do consumidor e da concorrência, entre ou- pios de fatores que culminam por influir nos
tros, podem, em uma sociedade pluralista e mecanismos de autocontrole ou auto-regu-
democrática, definir e estabelecer normas lação, trazendo todo o sistema econômico
claras de conduta para todos os agentes envolvido a uma situação de equilíbrio de
econômicos interessados na questão dos forças competitivas no mercado. Todos aca-
transgênicos. Dessa forma, só haverá con- bam encontrando o seu lugar, o seu nicho
corrência deletéria ou nefasta de setores no mercado. É por isso que se diz, simplifi-
dominantes na existência de omissões, co- cadamente, que a longo prazo não existem
nivências, indiferenças e incompetências da monopólios. O equilíbrio dinâmico, ou me-
sociedade e do governo. Em uma situação nos iníquo, das forças competitivas em um
de livre concorrência, de funcionamento mercado de livre iniciativa depende do grau
adequado das instituições e dos agentes de conscientização de todos os agentes
econômicos, de existência de políticas públi- econômicos presentes em uma sociedade,
cas explícitas, e sistemas de cobrança de como produtores, consumidores, governo e
responsabilidades a tendência é de equilí- cidadão conscientes.
brio e plena racionalidade das forças de
mercado. Lembra da época do Proálcool em
que se temia que todo o Brasil, principal
mente o Estado de São Paulo, se tomasse
um imenso canavial em detrimento de cultu
ras tradicionais? E o caso da soja, com a



É engano imaginar que a ciência e a
tecnologia sejam matéria privativa dos cien
tistas e dos técnicos especializados. Fala-se
também que os políticos não deveriam opi
nar sobre assunto tão indigesto e problemá
tico para leigos da área. Ledo engano de
avaliação intempestiva. A decisão de pes
quisar e desenvolver uma tecnologia objeti
va sempre foi iniciativa de líderes, e pesso
as dinâmicas de visão e crença no progres
so e melhoria de vida. E sempre foi possível
graças ao concurso de muitos pesquisado
res, de recursos financeiros, de adesões fir
mes de empresários, do governo e da pró
pria sociedade. Para a concretização de ino
vações tecnológicas precisa-se convencer
outras pessoas em várias instâncias sociais
de que os investimentos em projetos de
pesquisa são produtivos e compensadores.
Essa via crucis de angariar apoio e recur
sos financeiros é um duro exercício de polí
tica, de definir escolhas entre alocações al
ternativas, de estabelecer regras e meios de
consecução de objetivos aprovados por
uma dada organização ou coletividade. Na
ciência e tecnologia não se consegue resul
tados expressivos à revelia de participa-
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poder econômico e o sentido da dominação de algo tura genética é uma realidade assustadora que pode
realmente poderoso no seio dos negócios da biotec- ultrapassar os limites do bom senso, da ética, da justi-
nologia, em que estão em jogo bilhões de dólares e ça e da liberdade responsável de pesquisa.
muitos interesses. Mas, existe uma característica sin- É um assunto atual, polêmico e que diz respeito
guiar dentro dessa realidade que é povo como consu- a todos os cidados, seja por sua influência direta nos
midor, produtor rural, empresário do agronegócio, po- alimentos como, principalmente, pela correlação com
lítico, legislador, jurista ou simples cidadão comu~. E o problema de sustentabilidade do planeta no longo
é esse povo qu~ se procurou .al~ançar co~ o artigo, prazo em termos de biodiversidade, ecossistema,
explorando sentimentos, angustias, emoçoes, pers- qualidade de vida, direitos econômicos e pessoais e
pectivas, questionamentos e colo?ações práticas de crença na natureza como patrimônio da humanidade.
interesse cotidiano das pessoas. E lógico que não se E, portanto, um assunto eminentemente político que
esgotou o assunto, tão polêmico e abrangente para a concerne diretamente ao Congresso Nacional, em
própria sustentabilidade do planeta. Mas foi uma ten- virtude da necessidade de estabelecimento de instru-
tativa de reflexão, ponderação e crítica sobre um as- mentos legais e estruturas institucionais consentâne-
sunto palpitante, atual e que concerne a todos. Foi as com a realidade instável dos novos tempos. Os po-
também, uma. forma de mostrar que a vi~a. é uma líticos precisam estar conscientes do seu papel de re-
eterna encruzilhada, uma escolha entre multlplas al- presentantes do povo e da responsabilidade de suma
ternativas. Na biologia, depois do seqüenciamento envergadura na dotação de uma infra-estrutura jurídi-
genômico vem a análise proteômica, a análise das co-institucional ajustada aos interesses do País.
proteínas de um ser vivo, abrindo novas linhas de Assim, sem a pretensão de esgotar assunto tão com-
pesquisas, novas e nebriantes perspectivas de enten- plexo, são cotejados alguns tópicos sobre alimentos
der a complexidade da vida. O caminho dessa nova transgênicos como ponto de partida de preocupação
realidade, além de muita. ciência.e t~cnol.ogja, s~rá ~ri- para a política nacional.
Ihado com arte, sabedona, prudencla, ética, solldane- ) C" . ti" d . - I't' d
d d 't t b Ih a lenCla e ecno ogla e eClsao po I Ica a so-a e e mUI o ra a o. . d dcle a e

Brasília, 13 de agosto de 2001 .
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Economista e Engenheiro Agrônomo
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A Questão Alimentos Transgênicos e a Política

Brasileira
Alberto Nobuoki Momma
Economista e Engenheiro Agrônomo
Doutor em Desenvolvimento Agrícola
Introdução
Os alimentos transgênicos não se resumem,

apenas, a uma mera questão de vontades empresari
ais de auferir vantagens econômicas com a explora
ção de uma oportunidade comercial. Os impactos de
sua influência atingem produtores, consumidores,
empresários do agronegócio, pesquisadores, centros
de pesquisas, governos e diversas instituições socia
is. Trata-se de uma novidade que se originou na estei
ra da revolução genética com o desvendarnento do
DNA dos organismos vivos, inclusive do genoma hu
mano. Muitos comparam a tecnologia do DNA a algo
superior à bomba atômica pelo potencial de afetar o
mundo. O poder de manipulação dos genes, de inter
venção nos domínios recônditos do DNA dos seres vi
vos, reduzindo, enxertando, retificando, adicionando
e alterando, segundo conveniências diversas, a estru-
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ções, de contribuições, de envolvimento de constituem formas de agilizar o entendimen-
pessoas e instituições diversas. Hoje, a in- to e tramitação dos trabalhos no Congresso
terdependência institucional e a multidiscipli- Nacional. O aperfeiçoamento e a busca de
naridade são condições prévias para a exe- eficácia das instâncias decisórias e de ação
qüibilidade de qualquer projeto de pesquisa da classe política decorrem da vontade, de-
na biotecnologia, como é o exemplo do se- terminação, objetividade e sagacidade dos
qüencionamento genômico humano, de pra- parlamentares, muitas vezes pressionados
gas e plantas no Estado de São Paulo, que por movimentos de grupos de interesses en-
envolve um consórcio de vários centros de volvidos na questão dos transgênicos. De
pesquisas nacionais e do exterior. Essa qualquer forma, o encaminhamento de solu-
ação sinergética nada mais é do que uma ções e alternativas nem sempre harmônicas
política explícita de convivências e de boas acabam encontrando no Congresso Nacio-
relações entre diversos institutos de pesqui- nal o foro adequado de entendimentos e
sas e pesquisadores de distintas áreas de buscas de convivências através de leis e re-
conhecimento. Boa parte dos projetos sem- gras de conduta aprovadas pela maioria,
pre tem o poder do orçamento público atra- como convém a um processo democrático
vés de universidades, centros de pesquisas de deliberações. É por isso que o Congres-
estatais, órgãos governamentais ou interna- so Nacional deve estar à altura dos desafi-
cionais, todos dependentes em graus variá- os, estruturando e aperfeiçoando suas ins-
veis de recursos da sociedade. E na aioca- tâncias de discussão, avaliação, coordena-
ção de recursos orçamentários tem-se três ção e deliberação dos assuntos pertinentes
peças fundamentais de procedimentos insti- aos transgênicos.
tucionais: a LDO - Lei de Diretrizes Orça- b) Transgênicos na estratégia alimen-
mentárias, estabelecendo regras claras e tar do Brasil
explícitas de detalhamento operacional de
orçamento público; a LOA - Lei de Orça- Algumas estimativas falam em 30 mi-
mento Anual, detalhando os montantes e fi- Ihões de pessoas e outras, em 44 milhões
nalidades específicas de cada aplicação de de pessoas que passam fome no Brasil.
recursos; e o PPA - Plano Plurianual de in- São números que representam pelo menos
vestimentos, enfeixando alocações que ul- 25% da população brasileira que vivem à
trapassam mais de um exercício financeiro. margem de uma alimentação adequada
Além da matéria orçamentária, os parlamen- com sérios distúrbios nutricionais. Mesmo
tares atuam nas Comissões Técnicas Per- com medidas paliativas de relativo alcance
manentes, notadamente comissões setoriais social, como o bolsa-escola ou a criação o
pertinentes ao problema dos transgênicos - fundo de pobreza, a realidade social do País
Comissão de Agricultua, Ciência e Tecnolo- exige ação mais ousada, e criativa e abran-
gia, Meio Ambiente, Seguridade Social e gente de políticas econômicas que efetiva-
Família. Há, ainda, a Comissão de Fiscali- mente mudem o status quo vigente. Como
zação e Controle, que tem o poder de fazer e com que recursos, em que horizonte
acompanhar e fazer diligências sobre qual- de tempo e com quem fazer são questões
quer questão de interesse do Congresso cruciais que só o debate acalorado, consci-
Nacional. O campo de atuação política do ente e responsável tende a indicar a melhor
Congresso Nacional é extenso e abrangen- estratégia socialmente viável dentro das li-
te, fato que evidencia o seu nível de respo- mitações gerais do País. O transgênico é
sabilidade no tratamento das questões so- solução para o problema da fome no Brasil
bre alimentos transgênicos. Como os parla- como alardeiam as mensagens dos ufanis-
mentares vão agir politicamente estabele- tas das empresas interessadas? Envolvem
cendo estratégias institucionais e operado- até um antigo prêmio nobel da paz, na cren-
nais é uma questão de organização interna ça de que ele não só vai resolver o proble-
de seus membros. Comissões especiais, ma da fome como é a única arma disponível
subcomissões nas comissões permanentes, para fazer frente ao crescimento populacio-
frente parlamentar ou outra designação nal. Mas, ressalte-se, será que é isto mes

mo? A fome castiga milhões de pessoas no
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Brasil, nos campos e nas cidades. O para
doxo é que existe fome mesmo nos centros
ricos, tecnologicamente avançados, com
agricultura diversificada e de certa produtivi
dade, como em São Paulo e Paraná. Como
pode o Brasil com uma produção de mais
de 90 milhões de toneladas ter uma popula
ção faminta de 30 milhões de pessoas?
Tem-se comida até para exportar mas não
se tem para mitigar a fome de nossos ir
mãos desfavorecidos. Para fazer frente a
esse problema, uma proposta intitulada
Fome Zero preconiza várias alternativas de
equacionamento: agilização da reforma
agrária, ampliação do programa de alimen
tação ao trabalhador, expansão da previ
dência social não contributiva e cupom de
alimentação, entre algumas medidas que vi
sam sempre ao fortalecimento dos peque
nos agricultores e da agricultura familiar. O
problema básico, fundamental, continua
sendo a distribuição de renda e a melhoria
do poder aquisitivo da população. É uma
equação complexa que passa por sanea
mento básico, educação, planejamento fa
miliar, infra-estrutura, reforma fiscal, reforma
tributária, adequação tecnológica, dinâmica
empresarial, vontade política e mobilização
social, entre outros fatores de alavancagem
do progresso.

O problema alimentar do Brasil não é
um problema de produção da agricultura.
Por isso, quem achar que o transgênico vai
reduzir a fome está agindo de forma delibe
radamente simplista. A fome no Brasil é de
corrência de políticas inadequadas, de polr
ticas econômicas e sociais em desacordo
com a ética, com a eqüidade, com a demo
cracia econômica. Faltam-nos, sobretudo,
princípios de justiça social com tributação
justa e, principalmente, eficácia de políticas
públicas. O primeiro passo para acabar com
a fome consiste na eqüidade de oportunida
de econômica para todos os brasileiros, cor
rigindo distorções nas políticas públicas em
termos de alocações orçamentárias, impos
tos, taxas, contribuições, incentivos, vanta
gens fiscais e tributárias de várias naturezas
e incidências. O Brasil precisa de uma de
mocracia econômica efetiva, aberta e fran
camente favorável à livre iniciativa de em
preendedores dinâmicos. O transgênico

como meio de combate à fome não passa
de uma mera figura de retórica, um discurso
demagógico para ganhar a adesão de inca
utos e confundir a opinião pública.

c) Transgênico na estratégia de agro
negócios do Brasil

A afirmação de que o Brasil está cor
rendo sérios riscos de perder mercados por
não se adequar a produtos e processos de
países concorrentes não corresponde à lógi
ca comercial. Se todos os principais concor
rentes do Brasil em produtos como a soja
convergirem maciçamente para o transgêni
co, a esmagadora maioria da oferta mundial
passa a ser de origem geneticamente modi
ficada. Em conseqüência, o grande e decisi
vo diferencial mercadológico passa a ser a
soja convencional como produto natural de
qualidade superior. Isto passa a ser um fato,
uma realidade da oferta mundial de soja que
se segmenta em transgênicos (em sua
grande maioria), em convencionais (tendo o
Brasil como grande produtor) e em orgâni
cos (um nicho de mercado especial). Assim,
em um mundo que tende a ser todo perso
nalizado e diferenciado, dispor de um produ
to com a tipificação de natural é a melhor
estratégia comercial. É também a chance de
o Brasil destacar-se da concorrência, atuan
do de forma diferente, com um produto es
pecial de grande aceitação e apelo do con
sumidor europeu e asiático. Em termos de
marketing, nenhum competidor de qualquer
produto faz a mesma coisa que o concor
rente, mas de forma diferente e especial,
ressaltando caracterfsticas próprias e úni
cas. Isto é válido para artistas, profissionais,
aparelhos de som, televisão, computador e
tudo que é material de consumo ou de in
vestimento. Para se vender, e bem, o produ
to tem de ser diferente, possuir alguma coi
sa superior, com algo a mais que incuta no
consumidor um sinal de vantagem real ou
imaginário ou simbólico. E é para isso que
existe o marketing, denotando uma idéia,
uma imagem intrínseca a um dado produto
ou serviço. Assim, ter soja transgênica
como qualquer outro americano ou argenti
no é miopia comercial, é cometer grave erro
de marketing em um mercado altamente
competitivo e massificado como o de com
modities agrícolas. Mas será que os agri-



É inegável que o processo de concen
tração de poder econômico vai acirrar-se no
mercado brasileiro de produtos agrícolas
com a entrada dos transgênicos. Sementes
e insumos essenciais vão ser produzidos e
vendidos como bons conjuntos indissociáve
is por uma mesma empresa que passará a
coordenar segmentos vinculados na forma
de monopólios. Monsanto, Aventis e
Syngenta tendem a dominar o setor com
operações de escala, facilidades de financi
amento a produtores, poder de inovação e
geração de tecnologias, abrangência nacio
nal e internacional, entre outros fatores de
explícito poder empresarial. Toda atividade
econômica concentrada em um reduzidíssi-

d) Transgênico e concentração de po-
der
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cultores não enxergam que a soja natural ção ao setor para um faturamento total de
tem um mercado demandante e que pode US$6,4 bilhões desse mercado, segundo a
tonar-se crescentemente preferencial pelos Gazeta Mercantil Latino-Americana, de 13
consumidores internacionais? E que produ- a 19 de agosto de 2001. Assim, consideran-
zir transgênico significa estar e ser concor- do que cerca de 60% da soja americana de
rente dos Estados Unidos, maior produtor 2001 e de transgênicos e que a tecnologia
mundial do produto? Se podemos ser com- transgênica reduz significativamente os cus-
petitivos com a soja natural, e com chances tos de produção, como alegam seus propa-
de melhorar de forma acentuada os nossos gandistas, como é que eles (mais de 50%
horizontes com a reforma tributária e equa- dos produtores) precisam de tanto subsídio
cionamento da infra-estrutura, não é muito governamental para permanecer competiti-
esquisito nivelarmo-nos com a concorrência vos no mercado? Na realidade, em uma
em posição claramente vantajosa (altos economia globalizada de mercados abertos,
subsídios e práticas protecionistas) em rala- livres e justos eles não teriam nenhuma
ção ao Brasil? competitividade com a soja brasileira, mes-

A competitividade de produtos agríco- mo com toda iniqüidade fiscal e mazelas de
las no comércio internacional não depende nossa infra-estrutura. Significa, ainda, que
somente de custos de produção, mas de eles deveriam, segundo a teoria econômica,
complexos fatores que irão da infra-estrutu- encarar outras alocações alternativas para
ra (transportes, armazenagem, pesquisa, os seus fatores de produção, deixando a so-
portos), carga tributária, taxas de juros, con- jicultura para países com maiores vanta-
tribuições e despesas burocráticas à estru- gens competitivas. Assim, diante do flagran-
tura organizacional e institucional do País te descompasso entre teoria e realidade,
(instâncias oficiais obrigatórias no comércio fica claro que o transgênico tupiniquim não
exterior). Dificuldade maior no caminho das terá garantida a sua fatia no mercado e mui-
exportações encontra-se no acesso aos to menos melhorada a sua competitividade
mercados internacionais, principalmente dos internacional. A realidade fatual vigente no
países desenvolvidos, que se armam de comércio mundial de commodities mostra
inúmeros expedientes explícitos e implícitos que as virtudes propaladas pelos transgêni-
na forma de impostos, taxas, cotas, entra- cos - essencial para a redução de custos e
ves burocráticos e sanitários, atendimento a aumento da competitividade internacional -
cláusulas sociais, (trabalho escravo, traba- não se revelam oportunas e eficazes para
lho infantil, direitos sociais) e a cláusulas os nossos propósitos de desenvolvimento
ambientais (sustentabilidade e produção econômico.
ecologicamente correta). Só o fato de os pa
íses desenvolvidos (Europa, Estados Uni
dos, Japão, principalmente) subsidiarem a
agricultura com diversas modalidades de
apoio aos seus produtores, gastando, prati
camente, um bilhão de dólares diariamente
sugere-nos uma idéia do nível de injustiças
e egoísmos em matéria de comércio mundi
al. Esse comércio é uma guerra impiedosa
em que se emprega todo um arsenal de ar
mas e discursos, apesar da existência de
uma Organização Mundial do Comércio. Os
montantes financeiros envolvidos nessas
operações são expressivos. Os subsídios
respondem por cerca de 50% da renda do
produtor americano de soja e no caso de fa
relo de soja acham-se programados para
2001 cerca de US$3,3 bilhões em sustenta-
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mo número de empresas, principalmente
para o caso dos complexos agroindustriais
com ações interdependentes à montante e à
jusante do setor agrícola, suscita e propicia
o surgimento de graves riscos de sustenta
bilidade do sistema socioeconômico setorial
envolvido. Com o produto combinado (se
mente e insumo) estabelece-se o poder de
sigual de barganha entre empresas de bio
tecnologia (sementes e pesticidas), comerci
antes de insumos e agricultores. Mas o peri
go maior dessa concentração exacerbada
decorre, exatamente, do poder de padroni
zação e massificação de variedades em
pouquíssimo grupo de alternativas de ger
moplasmas. Em termos de riscos biológicos,
isto favorece a ocorrência de rupturas na
teia de vidas, uma vez que a variedade
transgênica permanece fixa ao longo de sua
validade útil (distinta, homogênea e estável)
enquanto os genes de infinidade de seres
inimigos ou concorrentes recombinam-se
em permanente agitação. O surgimento
eventual de doenças, reações adversas e
suscetibilidades a estresses variados pode
afetar um número significativo de popula
ções em diversas áreas homogêneas de
cultivo, expondo os agricultores a riscos
desnecessários. Toda padronização em
grande escala em uma mesma região e com
reduzido número de variedades tende a en
fraquecer a biodiverdidade, aumentando as
chances de efeitos indesejáveis na produ
ção, em decorrência de marolas evolutivas
e de diuturnas mudanças nas forças bióticas
e abióticas da natureza. No caso de agricul
tura tradicional com sementes convenciona
is são vários produtores empregando técni
cas, sistemas e sementes de diversas ori
gens em uma rica diversidade de procedi
mentos e condições de desenvolvimento
das lavouras. Já em cultura transgênica, por
imposição legal (direito de patente sobre se
mentes e defensivos simultaneamente), os
agricultores não têm alternativas diferentes
das preconizadas em contrato e todos se
subordinarão, sob penas de sanções, aos
métodos e condições estabelecidas pela
empresa contratante. Nesse sistema, a agri
cultura familiar ficará totalmente a reboque
das decisões e orientações, tanto tecnológi
cas como de mercados da empresa na re-

gião. Uma variedade de soja de sucesso,
por exemplo, hoje é produzida por vários se
menteiras de uma região. Apesar de usar
uma mesma variedade eles semeiam, adu
bam e cuidam de acordo com as especifica
ções microclimáticas e edáficas de suas
propriedades. No caso de essa mesma vari
edade tornar-se transgênica os sementeiros
vão usar a mesma semente e forçosamente
o mesmo herbicida na quantidade prescrita
pelo fabricante, e adotarão os mesmos tra
tos culturais. O conjunto semente e herbici
da constitui, por si só, um pacote tecnológi
co de largo espectro de ação a ser empre
gado por todos os agricultores de uma mes
ma região. Nessas condições, o setor de
produção de sementes assume novos parâ
metros e enfrenta particularidades inéditas
no franco desenvolvimento de suas ativida
des. Orientações técnicas de campos de se
mentes, planejamento de medidas da bios
segurança, sistema de credenciamento de
produtores, padronização e difusão de técni
cas de produção e controle, assistência téc
nica, acompanhamento de efeitos nos ecos
sistemas, avaliação socioeconômica setori
al, cláusulas específicas e novos direitos e
obrigações, entre outros aspectos, com
põem o vasto cenário de profundas altera
ções na produção de sementes e que preci
sarão de ajustamentos legais e de regras e
regulamentos operacionais de pleno funcio
namento. A própria lei de cultivares, portari
as e atos administrativos pertinentes terão
que ser revistos e atualizados, coadunan
do-se às finalidades e necessidades práti
cas dos tempos de transgênicos.

e) Necessidade de permanente vigilân
cia sanitária

O assunto transgênico envolve um as
pecto totalmente distinto de atividade eco
nômica no cenário agrícola mundial. Sua in
fluência pode ultrapassar os limites geográ
ficos de um país, tanto na forma de produ
tos in natura ou processados como, princi
palmente, de doenças infecto-contagiosas
letais. Riscos biológicos decorrentes de evo
luções indesejadas ou surgimento de novas
e inéditas moléstias e pragas não podem
ser descartados nem na agricultura conven
cionaI. Efeitos catastróficos da vaca louca
na Europa e da febre aftosa no Brasil são
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um bom exemplo para reflexão e pondera
ção acerca dos efeitos epidêmicos de gran
des proporções. A imagem de animais sen
do mortos e empilhados para incineração,
fazendeiros indo à falência, fechamento de
fronteiras, interdição de comércio, causando
enormes prejuízos, e vidas humanas sendo
inapelavelmente interrompidas mostram o
quadro dantesco das conseqüências de
uma epizootia em uma região ou país. Hoje,
as possibilidades de disseminação planetá
ria de qualquer patógeno mortífero são reais
em decorrência das alterações climáticas,
diminuição do espaço vital dos predadores
naturais, intensificação das rotas comerciais
e dos sistema de transportes e ocorrências
de fenômenos abióticos de grande magnitu
de (furacões, terremotos, tempestades, ne
vascas, correntes aéreas, correntes maríti
mas, grandes secas etc.).

O aperfeiçoamento da legislação e da
organização de instâncias de vigilância e
controle de doenças e pragas, tanto animais
como vegetais, é exigência moderna que se
tem que enfrentar com planejamento, quali
ficação técnica e infra-estrutura de apoio lo
gístico e laboratorial. Com a revolução na
biotecnologia torna-se essencial a implanta
ção de um programa de adequação de es
truturas ágeis e funcionais, e a atualização
de leis e normas de biossegurança, de vigi
lância, monitoramento e controle sanitário.
Sua viabilização técnica e operacional exi
ge, ainda, um esforço de gerenciamento de
pontos críticos e participação responsável
de todos aqueles diretamente envolvidos
com atividades econômicas de natureza bio
lógica. Trata-se de uma nova realidade, com
um novo contexto de problemas, desafios e
oportunidades em um novo patamar de rela
cionamentos entre países, empresas, pro
dutores rurais, consumidores, técnicos e ci
dadãos de uma forma geral.

f) Modernização e adequação instituci
onal e organizacional

O advento dos transgênicos no Brasil
impõe uma profunda avaliação das institui
ções e organizações que trabalham com
ciência e tecnologia na área bioecnológica.
Estruturas de instalações, aparelhagens, la
boratórios, computadores e outros dispositi
vos de alto desempenho precisam ser atua-

lizados e dimensionados para dotação de
condições adequadas de trabalho. Igual
mente, programas de formação, treinamento
e reciclagem, especialmente voltados para
os quadros de pesquisa e desenvolvimento
de tecnologias, envolvendo todos os aspec
tos multidisciplinares inerentes à atividade,
devem ser devidamente avaliados e objeti
vamente programados. O conhecimento e a
experiência adquiridos com os trabalhos de
seqüenciamento genômico do homem, de
pragas e plantas pelos pesquisadores naci
onais devem ser aprimorados e incentiva
dos. Agora, com muito maior relevância
quando se parte para a análise proteômica
- análise de todas as proteínas de uma cé
lula ou tecido, uma nova e complexa etapa
de investigações científicas. Mecanismos de
estímulos e modalidades de intervenções
públicas devem ser avaliados e ordenados
em ações programáticas para o progresso
do setor. Negociações internacionais, com
apoio explícito do Governo, na forma de in
tercâmbios, projetos de desenvolvimento, fi
nanciamentos públicos e não governamen
tais, criação de linhas de crédito e estímulos
para empresas de biotecnologia devem ser
agilizados e ordenados em uma plataforma
de ações da biotecnologia. A criação de pó
los ou regiões de excelência em pesquisa e
desenvolvimento em biotecnologia, voltados
para diferentes áreas de aplicação, notada
mente nas áreas de saúde pública e sanea
mento básico, pode ser uma estratégia de
concentrar recursos e maximizar efeitos de
interdependência e multidisciplinaridade dos
trabalhos. Mas para isso torna-se essencial
a montagem de uma rede informatizada de
laboratórios e centros de excelência em bio
tecnologia. Igualmente devem ser preconi
zadas condições de contratações de especi
alistas de toda área pertinente ao campo de
pesquisas, de qualquer lugar de centros
avançados no Brasil e no exterior.

Para poder acompanhar todo esse
processo de desenvolvimento tanto os ór
gãos do Governo como do Legislativo e Ju
diciário devem ser atualizados e devidamen
te estruturados, com vistas ao cumprimento
eficiente de suas atribuições em novas áre
as e particularidades. Bibliotecas virtuais,
cadastros de pesquisadores e instituições
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de pesquisas, rede de contatos com especi- to técnico-científico para o País, de forma
alistas em áreas estratégicas, sistemas in- abrangente, transparente, objetiva e partici-
formatizados de comunicação on line, den- pativa.
tre outras providências, devem ser disponi- Conclusão
bilizados aos técnicos responsáveis para as O tema transgênico é complexo, atual, polêmi-
novas missões. Tal como a revolução da in-

~o~~:t~: ~~o~eO~~~:dt:'n~:~t~~I~~~~ii:r ~o~ ~~I~g~~i~:~~~~~;~eé ~~~;o~~~~r~;t~o~ ~~~~~~
ções em vários campos de interesse do homem:

modificar o próprio conceito de vida na Ter-
ra. Com isso, são reavaliados e reclassifica- agropecuária, silvicultura, aqüicultura, médico-far-

macêutica, veterinária, industrial e ambiental. Oes
dos conceitos e opiniões de sustentabilida-
de, ecossistemas, oportunidades de negóci- ses campos, provavelmente o setor rural é o de me-
os e projetos pessoais e sociais que tenham nor projeção (alimento é limitado pelo estômago e
qualquer relação com a misteriosa natureza. apresenta elasticidade-renda negativa) e, de lon

ge, o de maior expressão é o setor de saúde (diag-
g) Políticas de biotecnologia para o nóstico, nutrição, médico-farmacêutico). O campo

Brasil de aplicações industriais em vários segmentos e
Com tantos fatos e experiências de su- produtos é infindável - mineração, tratamento de

cesso no campo da biotecnologia ocorrendo efluentes, obtenção de enzimas e catalizadores,
no Brasil é perfeitamente concebível a pre- produtos de limpeza e higiene etc. No campo de tra-
paração, mesmo em caráter preliminar e a tamento da poluição e dejetos de várias procedên-
despeito da política neoliberal da economia, cias, a tecnologia de biorreatores e fitorremediado-
de uma política de biotecnologia para o res, usando fungos, bactérias, algas, plantas e inse-
País. A idéia de um programa ou plano es- tos é uma alternativa cada vez mais real. Os esfor-
tratégico do setor para as necessidades e ços de organização, sistematização e estruturação
estratégias de desenvolvimento do País po- de campos de ação dos transgênicos, de forma co-
deria ser materializada através de uma co- ordenada e disciplinada, exigem novas posturas ad-
missão especial para tratar desse assunto ministrativas e princípios de gerenciamento ajustá-
no Congresso Nacional, reunindo especia- veis a uma nova realidade com uma visão inédita da
listas de diversas áreas e setores empresa- vida. Os desafios são enormes. São necessárias
riais, instituições de ensino, consumidores, novas leis, portarias, atos administrativos, regula-
centros e desenvolvimento e apoio técni- mentos e novas formas de convivência entre diver-
co-científico, entre outros. Esse grupo de sos grupos de interesse no setor com o surgimento
trabalho promoveria seminários, debates, de novos e poderosos agentes econômicos. Em
conferências e estudos especiais com vistas uma revolução de conceitos, de idéias e de oportu-
à elaboração de um programa de ação de nidades de negócios, surgem, também, possibilida-
longo prazo do tipo Plano Plurianual em bio- des efetivas de efeitos socialmente e ambiental-
tecnologia, definindo objetivos, prioridades, mente indesejáveis para a sociedade e para o
recursos necessários, medidas legislativas, País. Esse ambiente de diversidade de opiniões,
medidas administrativas, projetos e setores interesses, necessidades e realidades torna o
essenciais, público-alvo, calendários, estra- Congresso Nacional um foro adequado e oportuno
tégias, consecução de metas e beneffcios, para o tratamento racional, lógico, ético, justo e
entre outros pontos programáticos. Seria sensato das questões complexas de transgênicos,
uma prévia de uma programação setorial em benefício de todos os cidadãos e, principal-
para o PPA 2003, que vai ter que ser feita mente, para a natureza, patrimônio de todos os se-
de qualquer forma. A montagem de uma po- res vivos do planeta.
Iítica de biotecnologia para o Brasil facilitaria Brasília, 16 de agosto de 2001
expressivamente tanto a negociação de pro- Alberto Nobuoki Momma
postas orçamentárias específicas como da-
ria indicações objetivas de prioridades e re- Economista e Engenheiro Agrônomo
levâncias setoriais para a iniciativa privada, Doutor em Desenvolvimento Agrícola
além de dispor de um eixo, de um norte O SR. ANTÔNIO JORGE - Sr. Presidente,
para a promissora trajetória desse segmen- peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) cipalmente sob o social, com o desemprego de milha-
- Tem V.Exa a palavra. res de trabalhadores rurais, que não terão como ali-

O SR. ANTÔNIO JORGE (PTB-TO. Pela ordem. mentar suas famílias. Prevê-se, aliás, que no bojo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, dessa crise um número significativo de rurícolas emi-
Sras. e Srs. Deputados, ninguém com um mínimo de gre para o centro-sul do País, agravando os proble-
informação ignora que o Brasil esteja enfrentando mas sociais já tão sérios das metrópoles, a exemplo
uma séria crise energética, decorrente, fundamental- do Rio de Janeiro e de São Paulo.
mente, da falta de chuvas que abastecem as represas Há que se registrar outro aspecto negativo, que
das usinas hidroelétricas. nos faz antever conseqüências sombrias, decorren-

Também ninguém ignora, outrossim, em virtude tes desse racionamento, que atinge diretamente as
das medidas de racionamento do consumo de ener- usinas de fabricação de calcário.
gia elétrica, que as indústrias tiveram de diminuir sua Considerado "o sal da terra", ele é produzido
produção, sendo forçadas a dispensar boa parte de justamente no período da seca. Pergunto-lhes, Sras.
sua força de trabalho. e Srs. Parlamentares: como produzi-lo sem esse in-

O mesmo panorama se observa na agricultura e dispensável recurso que é a energia elétrica, que fa-
na pecuária, que também dependem de energia elé- talmente sofrerá o malfadado e famigerado corte,
trica para irrigar as plantações e os pastos, preparar caso as metas de consumo arbitrariamente impostas
rações, para a ordenha mecânica e tantas outras ati- não sejam cumpridas?
vidades que lhes são complementares. Ora, tendo em vista estar a atividade agropasto-

É preciso ressaltar, no entanto, que várias re- ril visceralmente ligada à produção do calcário, que
giões do País, de vocação nitidamente agropecuária, lhe é vital à sobrevivência, temos para nós que, por
em razão de suas imensuráveis potencialidades, po- uma questão de Justiça, deve ser concedido trata-
derão vir a transformar-se em "celeiro do mundo", mento especial, no que concerne ao consumo de
mas a situação socioeconômica agravou-se significa- energia elétrica, às atividades especificamente agrí-
tivamente em virtude das medidas de racionamento colas e pecuárias, particularmente no que diz respei-
do uso desse bem imprescindível. to ao fabrico desse insumo, realizado durante o perío-

Não poderemos jamais nos esquecer de que, do da seca.
dadas as excelentes condições climáticas e a riqueza Estamos convictos de que, com o retorno da es-
do solo brasileiro, a agricultura alcançou notáveis e tação chuvosa e a conseqüente produção de pastos,
louváveis índices de crescimento, numa ascensão tão seguramente o consumo diminuirá sensivelmente. O
vertiginosa, que permitiram ao setor diversificar a pro- povo brasileiro, particularmente o homem do campo,
dução, que se vem espraiando em diversos segmen- sempre correspondeu à expectativa governamental
tos, a exemplo da fruticultura, da produção de grãos e nos momentos de grandes crises. Não seria agora
de hortaliças, dentre outros. que deixaria de fazê-lo.

Entretanto, talvez pelo fato de ter sido pego de
surpresa, ao constatar o altíssimo grau de esvazia- Cumpre assinalar que os consumidores resi-
mento dos reservatórios d'água das nossas hidrelétri- denciais e industriais estão observando rigorosamen-
cas, conforme declarado por nossas autoridades te as metas de consumo, uma vez que, já no primeiro
constituídas e amplamente divulgado pela imprensa, mês de racionamento, a economia de energia em
o Governo Federal não considerou as peculiaridades todo o País aumentou significativamente.
regionais do País ao impor, desbragada e indistinta- Em face do exposto, Sr. Presidente, dirigimos
mente, metas de consumo de energia elétrica absolu- desta tribuna nosso mais veemente apelo ao ilustre
tamente impraticáveis pelo setor produtivo. Jogou por Ministro Pedro Parente, Coordenador da Câmara de
terra todo um hercúleo esforço de investimentos, que Gestão da Crise de Energia, no sentido de que a situ-
incluiu grandes empreendimentos agroindustriais, ação seja examinada com carinho, sensibilidade e a
ameaçando seriamente a agricultura e a pecuária. racionalidade que exige, particularmente no que se

É que, sem a possibilidade de utilizar-se ao me- refere aos produtores rurais da agricultura, pecuária,
nos da mesma quantidade de energia elétrica dispo- fabricantes de calcário, ração, a fim de que a produ-
nível antes do racionamento, o colapso de ambas as ção não diminua dramaticamente - tal como está
atividades, agricultura e pecuária, afigura-se inevitá- sendo previsto - e o Estado não entre numa situação
vel, jogando o País numa crise sem precedentes não de caos social e econômico.
apenas sob o prisma econômico, mas também e prin- Era o que tínhamos a dizer.
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- Sr. Presidente, Neste primeiro momento de sua ausência, po-
rém, quero recordá-lo de modo mais pessoal, lem
brando a amizade que sempre o uniu a meu saudoso
pai, Waldemar Costa Filho, de quem herdei a admira
ção pela sabedoria e alto sentido de companheirismo,
marcas registradas de Roberto Campos.

Meu pai era um homem simples, apesar de ter
sido por quatro vezes Prefeito de Mogi das Cruzes e
Secretário Municipal de São Paulo, mas, por intermé
dio de Márcio Campos, filho de minha cidade e primo
de Roberto Campos, com ele travou conhecimento e
nele encontrou companheiro sempre confiável, que
logo se elevou à categoria de amigo. Esse respeito re
verente, aprendi com meu pai a devotar a Roberto
Campos.

Quando cheguei a esta Casa, também no ines
quecível Deputado Álvaro Valle, encontrei ecos dessa
admiração. Álvaro Valle tinha em Roberto Campos o
interlocutor privilegiado para avançar no horizonte do
pensamento liberal.

Pouco a pouco, no entanto, Roberto Campos
deixava de ser um amigo herdado de meu pai e de
Álvaro Valle para tornar-se o que foi até sua morte,
ocorrida no dia de ontem: meu amigo pessoal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por tudo
isso, aceno desta tribuna um adeus reverente e sau
doso a esse que foi uma das maiores e mais impor
tantes personalidades públicas de nosso País.

Embora polêmico, porque sempre foi corajoso,
nunca deixou de ter reconhecida, até mesmo por
seus mais aferrados críticos, sua honestidade ideoló
gica e probidade.

Em todos os cargos que ocupou, deixou sua
marca pessoal, a forte impressão de sua competên
cia e, não raramente, clarividência; em todos com
quem conviveu deixou a certeza da sua refinada ele
gância, inesquecível senso de humor e a deferência
da amizade que a todos conquistou.

Em nome de todos os dirigentes regionais e
companheiros do Partido Liberal, especialmente de
Mato Grosso, seu Estado natal, na pessoa do ex-De
putado Ricardo Correa, quero deixar desta tribuna
nosso comovido adeus a Roberto Campos e, a seus
familiares, nosso profundo sentimento de pesar.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Caro Deputado Valdemar Costa Neto, a Mesa se soli
dariza com o pronunciamento de V.Exa Roberto Cam
pos, efetivamente, foi uma grande figura nacional.

Com permissão do caro Deputado Valdemar
Costa Neto, faço também rápido registro. O Banco do
Nordeste, juntamente com a Fundação Edson Quei
roz e o Sistema Verdes Mares, lançou ontem, em For
taleza, o Programa Qualificar Melhor, que visa aten
der diretamente 36 mil cearenses que concluíram o
ensino médio, com a oferta de doze cursos profissio
nalizantes.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado Valdemar
Costa Neto para uma Comunicação de Liderança,
pelo Bloco Parlamentar PUPSL. Disporá S.Exa de
três minutos na tribuna.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO (810
co/PL-SP. Como Líder. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho
hoje a esta tribuna, onde tantas vezes brilhou a eleva
da sabedoria do Deputado Roberto Campos, numa
última homenagem àquele que foi um dos maiores re
presentantes do pensamento liberal no mundo con
temporâneo.

Um homem acima de partidos, que, por três le
gislaturas, exerceu nesta Casa não um mandato, mas
o magistério em todas as oportunidades em que abri
lhantou o debate e enriqueceu de conhecimentos os
seus pares e se tornou modelo de Parlamentar ínte
gro, participante e independente.

Poderia aqui homenagear aquele que foi um dos
mais importantes Ministros da área econômica em
nosso País, responsável por programas e instituições
de que ainda hoje a Nação desfruta; poderia louvar o
brilhante Senador Constituinte; poderia lembrar o re
presentante brasileiro no Congresso Internacional em
que foi criado o Banco Mundial; ou ainda recordar o
respeitado membro da Academia Brasileira de Letras,
honra a que sua vasta obra o credenciou.

Outubro de 2001

o SR. MARCELO TEIXEIRA
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V. Exa a palavra.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tou apresentando à Casa projeto de lei que reduz alí
quotas do Imposto de Produtos Industrializados -IPI
para embalagens recicláveis.

As embalagens com processo de reciclagem,
que comprovadamente produzirem benefícios para o
meio ambiente, terão redução de 50% na alíquota do
IPI.
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Às quatro horas da manhã de hoje, estava com
meu rádio ligado e ouvi essa triste notícia, não só
para esta Casa como para todo o Brasil.

O SR. MÁRCIO BITIAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa a palavra.

O SR. MÁRCIO BITIAR (Bloco/PPS-AC. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, no fatídico dia 11 de
setembro deste ano, o mundo pasmou-se diante da
ferocidade dos atentados ao EUA. Alguns fanáticos
foram lá, passaram sob as pernas dos agentes do
FBI, driblaram a CIA, ludibriaram o Echelon a NSA, ,
pegaram uns aviões e, em nome não se sabe bem de
que, realizaram a maior operação terrorista da histó
ria. Somando as que estavam no World Trade Center,
no Pentágono e nas aeronaves, são mais de 6 mil víti
mas. Uma declaração de guerra, segundo Bush, Blair,
Fox, FHC e outros apressados.

Desde então não se fala em outra coisa no mun
do todo. Enquanto choram seus mortos, os america
nos pedem sangue, de preferência islâmico. A mídia
cuidou de manter quente o clima que antecedeu as
decisões bélicas dos Estados Unidos. A indústria de
armamentos ficou excitada, e o Congresso america
no garantiu a verba. Os pop stars americanos e euro
peus fazem campanha de arrecadação e "God Bless
América" (Deus abençoe a América) vira hino de soli
dariedade. As doações são da ordem de centenas de
milhões de dólares.

A prostração travestida de cooperação perante
os Estados Unidos é quase unânime. A Comunidade
Européia, com algumas poucas restrições, faz parte
do mesmo clube, os emergentes, porque a última coi
sa que lhes interessa é desagradar o Tio Sam, afinal,
Bush has dólar e o FMI e praticamente todas as insti
tuições de cooperação são tuteladas pelos EUA. Vári
os países árabes estão se borrando de medo, afinal,
John Wayne já disse que quem "não estiver conosco
estará contra nós", e o Iraque está bem ali para mos
trar o resultado. Os EUA não permitem neutralidade,
dividiram o mundo em bons e maus. O freguês tem
que escolher entre Bush e Alá.

Os pensadores modernos puseram seus óculos
para elaborar teses que expliquem as causas e as
conseqüências do ato insano. Dezenas de artigos são
publicados diariamente nas principais revistas e jor
nais europeus e americanos. Por enquanto não há
consenso. Alguns, como Henry Kissinger, garantem
que o fato deve-se ao ódio dos árabes à democracia e
aos valores ocidentais. Desse ponto de vista, há uma

guerra entre visões de mundo, os terroristas querem
destruir a civilização ocidental. A saída é investir ma
ximamente contra bases terroristas e contra Estados
que supostamente as protejam. A desarticulação do
terror paga o preço da injustiça subjacente ao terroris
mo de Estado, e mais, é crucial pegar Osama Bin La
den, não importa se ele tem ou não algo a ver com o
dia 11 de setembro. Para isso, todos os meios de
guerra poderão ser utilizados, quer dizer, o fim justifi
ca os meios e essa não será uma guerra limpa, se é
que isso existe, e se é que isso é mesmo uma guerra.
Outros, como Michael Albert e Stephen Shalon, da re
vista Z-Mag, acham que, "além da profunda imorali
dade que há em atingir civis como meio de promover
mudanças políticas, a eficácia desse tipo de ação é
sempre duvidosa. Seria uma visão totalmente tosca
dos EUA pensar que os atentados poderiam levar os
governantes dos EUA a enxergar subitamente a injus
tiça de suas políticas". Ou seja, o articulista não acre
dita que os ataques terroristas tenham humanizado
os EUA. Cá entre nós, ninguém acredita.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, embora
estejamos todos voltados para o drama americano,
não podemos esquecer o drama permanente e antigo
daqueles que se situam longe dos efeitos benéficos
do desenvolvimento econômico engendrado e condu
zido pelos EUA. Segundo a FAO, no momento em que
os aviões atingiram o WTC, cerca de 1 bilhão de pes
soas passavam fome no mundo todo. Não dispõem de
água ou moradia adequadas, não tem saneamento
básico, acesso à saúde, educação e segurança. São
os excluídos do desenvolvimento econômico. Em
contraste, os habitantes dos países mais ricos, que só
representam uma quinta parte da população mundial,
quase metade são obesos, consomem 45% da carne
e do peixe, 58%da energia, 84%do papel, são propri
etários de 87% dos automóveis e possuem mais de
90% dos aparelhos de comunicações e computação.

A dívida externa de mais de US$ 3 trilhões é ou
tro dos flagelos que piora a situação dos pobres. Para
seu pagamento, os governos desviam recursos que
devem ser destinados à saúde pública, ao ensino,
proteção do meio ambiente, importações de alimen
tos e equipamentos e outros investimentos funda
mentais para o desenvolvimento sustentável. O
PNUD afirma que a vida de 21 milhões de crianças
poderia ser salva, se fossem canceladas as dívidas
de vinte dos países mais pobres do mundo.

De acordo com Philippe Rekacewicz, do Le
Monde Diplomatique, somente na região da Africa
Oriental e Grandes Lagos existem 12 milhões de refu
giados de guerra e deslocamentos forçados. Outros
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milhões sofrem as agruras de conflitos étnicos, religi- planeta, agravada por este processo globalizante in-
osos e políticos na Turquia (1 milhão), Armênia (300 justo e excludente, tem a ver com o recrudescimento
mil), Azerbaijão (800 mil), Geórgia (280 mil), Palesti- do terror. A pobreza é campo fértil para a proliferação
nos (3,7 milhões), Angola (300 mil), Libéria e Serra e radicalização religiosa. Aqui mesmo, no Brasil, te-
Leoa (500 mil), Afegãos (5,0 milhões), Sri Lanka (560 mos exemplos claros de que a miséria tange os ho-
mil), ex-Iugoslávia (1 milhão), Colômbia (mais de 1 mens para o fanatismo e a perda do senso crftico. Se
milhão). São seres que resolveram abandonar sua como disseram Bush e Berlusconi, é a civilização oci-
memória, sua cultura, sua terra, para não morrerem. dental que está em risco, a saída talvez não seja pe-
Um verdadeiro êxodo em busca da esperança. los mísseis, mas pela distribuição dos efe~os benéfi-

Uma contabilidade superficial das últimas déca- cos do modo de vida ocidental. A destruição do Afe-
das debita (ou credita?) na conta dos americanos 130 ganistão, ao invés de eliminar o terrorismo, poderá
mil civis iraquianos mortos em 1991 por ordem do oferecer argumento para uma coesão e alinhamento
Bush pai. Mais de 200 mil iranianos mortos pelos ira- de forças que o potencializam. O desmantelamento
quianos com armas e dinheiro fornecidos a Sadam do terror não deve significar o aprofundamento da mi-
Hussein pelos mesmos americanos que mais tarde séria e a incapacidade de solução de suas causas.
virariam sua artilharia contra ele. Mais 150 mil afe- Os Estados Unidos inauguraram neste domingo
gãos mortos pelo Talibã, também com armas e dinhe- uma nova estratégia de guerra. Junto com as bombas
iro americano. Mais de 100 mil japoneses mortos dire- e mísseis eles enviam comida e remédios; Uma espé-
ta e indiretamente pelo ataque nuclear em Hiroshima cie de bate e assopra, Comida e remédios que certa-
e Nagasaki. Sem contar o Vietnã, o massacre de pa- mente faltaram para que um regime autoritário, trucu-
lestinos e dezenas de conflitos e golpes de Estado es· lento e ignóbil pudesse ser implantado na região. Co-
timulados e bancados pelos EUA em várias partes do mida e remédios que faltam para mais de 1 bilhão de
mundo, inclusive na América Latina. pessoas famintas em todo o mundo e que constituem

A AIDS mata milhões de pessoas em todo o o caldo ~e ~ultura no qual s~ desenvolvem os germes
mundo. Só na índia, são 3,5 milhões de casos. Na Tai- do autoritarismo e do fanatismo.
lândia, é a principal causa de mortes, superando aci- Sr. Presidente, Sras. e Srs., penso que a verda-
dentes de automóvel, doenças do coração e câncer. deira luta contra o terror é, antes, a luta pela igualda-
Algo em torno de 1 milhão de tailandeses estão infec- de, pela liberdade, pela segurança alimentar, pela
tados. Na África, segundo o Governo americano, exis- dignidade. Não vislumbro na ação americana qual-
tem 24 milhões de pessoas infectadas. Outros 14 mi- quer possibilidade de sucesso. Mesmo que consigam
Ihões já morreram de AIDS. As projeções são de que, desmoronar as montanhas afegãs, esquartejar Osa-
em 2005, 100 milhões de pessoas estarão infectadas, ma Bin Laden, derrubar o regime Talibã e em seu lu-
e a doença cada vez mais atinge mulheres e crianças. gar colocar uma aristocracia com estágio de 30 anos
Antes de 2010 aproximadamente 40 milhões de cri- na Europa, fazer o Paquistão se ajoelhar, como estão
anças africanas terá perdido um ou ambos os pais fazendo, e humilhar os muçulmanos de todo o mundo,
para a AIDS. Em pelo menos cinco países africanos, ainda assim, ~ão terão vencido a guerra contra o ter-
mais de 20% dos adultos são HIV positivos. No sul da ror. Ele está Instalado no desespero dos famintos e
África, estima-se que a expectativa de vida caia de 59 doentes do Terceiro Mundo.
no início dos anos 90 para 45 nos próximos cinco a Querem manter viva a população afegã, para
dez anos, um nível nunca visto desde a década de que ela substitua o regime Talibã e abrace, como diria
1950. Apesar desses números escandalosos, iniciati- Berlusconi, o modo de vida ocidental. Devem estar
vas como a do Brasil de quebrar patentes e baratear o surpresos de não encontrarem lanchonetes McDo-
custo do combate à pandemia geram ameaças de re- nald's no Afeganistão!
taliação pelos laboratórios americanos e europeus Muito obrigado.
produtores dos remédios contra a AIDS. O SR. XICO GRAZIANO - Sr. Presidente, peço

Sr. Presidente, não estou entre aqueles que a palavra pela ordem.
acham simplesmente que os EUA estão colhendo as O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
tempestades que plantou. Considero abominável - Tem V.Exa a palavra.
todo e qualquer ato terrorista. Percebo a extensão do O SR. XICO GRAZIANO (PSDB-SP. Pela or-
fenômeno terrorista em suas distintas possibilidades demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cole-
e conseqüências, mas não posso deixar de observar gas Parlamentares, venho a esta tribuna, de forma
que a crescente polarização entre ricos e pobres no até constrangida, como engenheiro agrônomo que
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SOU, para dizer que a agronomia nacional sofreu on- mento. Não se está falando se vai usar ou não, o que
tem uma agressão, configurada pela invasão feita ainda não foi definido por esta Casa e está, no mo-
pelo desvirtuado Movimento dos Trabalhadores Rura- mento, sub judice no Poder Judiciário. Estamos
is Sem Terra à sede da EMBRAPA. A razão dessa in- acompanhando o desenrolar das medidas judiciais.
vasão patrimonial deve-se às pesquisas que a nossa Ressalto que a EMBRAPA realiza pesquisa no senti-
querida Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuá- do de conhecer e desenvolver tecnologia para os bra-
ria, com a competência que tem, está realizando so- sileiros, não o contrário.
bre, entre tantas coisas que faz, os cultivos de produ- De forma errônea, foi dito que a EMBRAPA está
tos transgênicos. capitulando diante das multinacionais, ou da Monsan-

Sr. Presidente, argumentam os invasores que a to. Meu Deus! O brasileiro que disser isso da
EMBRAPA estava capitulando ao interesse de em- EMBRAPA, que é reconhecidamente a maior entida-
presas multinacionais, especificamente a Monsanto, de de pesquisa agronômica do mundo, com a sobera-
ao realizar com essa empresa um contrato através do nia, a inteligência e capacidade dos técnicos que tem,
qual se permitia o uso de variedades transgênicas de- está muito desinformado ou usa de má-fé, devido a in-
senvolvidas pela Monsanto na sede dos campos ex- teresses sabe-se lá de quem. Não podemos aceitar
perimentais da EMBRAPA. Ora, hoje, de forma muito isso!
clara, cabal ~ co~petente, a EMBRAPA estabelec~, Em nome da Agronomia e da ciência, podemos
em nota nos Jornais, ~ verdade sobre ~s fat~s, especl- dizer que, se há um caminho para enfrentar os trans-
almente sobre o famigerado contrato Imaginado com gênicos, é o aproveitamento do conhecimento da
a Monsanto. ciência nacional, para que, em vez de dependermos

Sras. e Srs. Parlamentares, fica absolutamente do que vem de fora, possamos gerar o conhecimento
patente - nós que somos da área já sabíamos disso, adequado aqui dentro.
mas,o.s q.u.e não são. podem ter ficado confusos com a Quando a sociedade brasileira, com o apoio do
mat,ena, ja esclarecida po~ ~ota da EMBRAPA - que Congresso, decidir se vamos usar ou não os transgê-
esta acontecendo o contrano do que supunham. nicos utilizaremos o conhecimento desenvolvido no

A Monsanto desenvolve, nos Estados Unidos, Brasil'.
uma técnica, uma variedade de soja transgênica, co- M't b' d S P 'd t
nhecida como RR. O que deseja a EMBRAPA, a agro- UI o o nga o, r. resl en e. .
nomia nacional e os pesquisadores brasileiros? Que- O SR. CARLOS DUNGA - Sr. Presidente, peço
rem, por meio de pesquisas realizadas nas nossas a palavra pela ordem.
unidades, ver como as variedades nacionais de soja O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
reagem ao gene da transgenia, que dá essa preferên- - Tem V.Exa a palavra.
cia às variedades então conhecidas como RR? O SR. CARLOS DUNGA (PTB-PB. Pela ordem.

Na verdade, ao contrário das acusações absolu- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
tamente irresponsáveis de lideranças do Movimen~o Deputados, gostaria de registrar que a bancada fede-
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que se desvlr- ral da Paraíba, às 15h50min de hoje, terá audiência
tua cada vez mais, a Monsanto está licenciando sua com o Ministro da Educação para cobrar a Universi-
tecnologia para a EMBRAPA. Estou lendo o que di- dade Federal de Campina Grande e os campi univer-
zem os pesquisadores. Isso significa, Sras. e Srs. Par- sitários do Vale do Piancó e da cidade de Pombal.
~ame~tares, que tO?~ o germoplasma e as cultiv~res, Essas duas importantíssimas áreas do nosso
inclusive ~s transgenlcas, passam a se~de propned~- Estado não dispõem de escolas superiores. Por isso a
de exclUSiva da EMB~APA, ~rque sao desenvolvl- bancada federal da Paraíba irá ao Sr. Ministro nesta
d~s ~el~d~ossa pesqu~sa. A~lm.' a EM~RAPA pas~a- tarde cobrar do seu Ministério esse benefício ao povo
ra a eCI Ir ~ que ~ on e pro .uzlr, quan o e quen:' e- paraibano, principalmente para o Vale de Piancó,
verá pr?duzlr, se e que al~uem acha que deve~a ~~r para as cidades de Pombal e Campina Grande, que
produzido e se é que nos livramos do problema jundl- . ., h- S d"d nh ma esse
.. '1' - d - . aniversariara aman a. em UVI a ne u ,

co aBlnd~lexlstente sobre a utllzaçao os transgenlcos seria um grande presente para o Estado paraibano.
no rasl.

Em outras palavras, a EMBRAPA está fazendo a O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
sua lição de casa, absorvendo tecnologia do exterior peço a palavra pela ordem.
e pesquisando aqui dentro, para que, através do es- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
forço de nossos pesquisadores, se tenha o conheci- - Tem V.Exa a palavra.



Tendo começado com o século passado, em que
fez época, recomeça, colosso, com o novo milênio,
com esperança e fé. Que suas realizações, deseja
mos, se reprisem e multipliquem, para o bem de Belo
Horizonte, das Gerais, de seu povo e do povo do Brasil.

É interessante observar que o primeiro ato do
primeiro Presidente da AC Minas, Teófilo Domingos
Alves Ribeiro, foi a fundação do Jornal do Commér
cio, já em 1901. Criação que consideramos verdadei
ramente simbólica. Emblema de que o comércio pre
cisa antes de mais nada de comunicar-se, e nada me
lhor para isso do que um órgão de imprensa específi
co para tal. Órgão de que Minas carecia. E de que, en
tão, graças à AC Minas, passou a não mais carecer.

Esse órgão de imprensa das Alterosas, primeiro
de uma série infindável de realizações da associação
mineira, não foi senão um rastilho, pois, por via da co
municação, o comerciante mineiro realizou que ne
cessitava de mais créditos ainda do que propunham
os lendários bancos mineiros, que tanto fazem pelo
Estado de Tiradentes. E que assim faltava a Minas um
banco estatal de dimensão maior. Era o que o andar
da pujança mineira exigia.

Faltava, mas passou a não faltar. Em 1915, da
interveniência da AC Minas resultou a instalação de
uma agência do Banco do Brasil em Belo Horizonte. À
época - é edificante saber -, Cristiano França Gu ima
rães presidia a Associação. Mais: fundador do Banco
Comércio e Indústria de Minas Gerais, Cristiano era
como que um concorrente na praça. Nada mais pe
remptório, portanto, para atestar a visão de estadista
dos dirigentes da homenageada, durante toda a sua
vida.

Com tal envergadura, não é de estranhar o en
volvimento paulatino da AC Minas na política. Política
em senso lato e no bom sentido de pensar no bem co
mum da gente. E exemplos frutificaram, que s6 fize
ram dignificar nossa centenária, nem por isso menos
atuante, homenageada.

Citamos a década da Revolução de 30, com Se
bastião Augusto de Lima, Joaquim Vieira de Faria e a
legenda de José de Magalhães Pinto, em que a duras
penas se conseguiu manter certa autonomia e orga
nização da sociedade civil. Com certeza, também os
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O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG. meados dos anos 60, com Miguel Augusto Gonçal-
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. ves, bem como as décadas seguintes, em que as
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, comunicação, Alterosas sem dúvida sempre cumpriram o dever cívi-
economia, política, eis o triângulo mestre da alma mi- co de lutar pela redemocratização do País. Ainda no
neira progressista. Alma tão bem retratada na Associ- interregno entre ambas as passagens e no período
ação Comercial de Minas - AC Minas, que, neste mais recente de redemocratização - com Arthur Via-
ano, com tanta honra e galhardia, se torna centenária. na, Caetano de Vasconcelos, Hiram Reis Corrêa, La

uro Jacques e Lúcio Souza Assumpção -, os debates
das Constituições democráticas, tanto de 1946 como
de 1988. Sem citar as campanhas do Voto Cidadão,
do Movimento de Cidadania, da defesa da unidade do
território mineiro, e por aí vai. Ilustres Deputados, que
dizer, enfim, de tudo isso e muito mais? Uma glória!

É consabido que associações comerciais se
vinculam ao econômico. Como lhes diz o nome, ao
comércio. Mas a AC Minas até nisso faz exceção. Por
exemplo, são inesquecíveis suas campanhas sociais
pela Santa Casa: o inatacável Movimento em Favor
da Santa Casa de Misericórdia. A primeira, com Ger
son Dias, na passagem dos anos 50 aos 60. A segun
da, com Lúcio Bemquerer, com o slogan que fez épo
ca e até hoje se recorda: Santa-Casa-Santa-Causa.
Maravilha de caridade.

Todo esse glorioso passado não intimida Arthur
Lopes filho, seu atual Presidente. Nem Angela Alva
renga B. Barros, sua presente Vice-Presidenta.

Ambos, acompanhados de, sem exceção, toda
a Diretoria Executiva, bem como de todos os associa
dos, se empenham, em uníssono, para começar a re
petir no século XXI os feitos da Associação no século
XX, em prol de Minas e do Brasil. E dizemos mais: já o
estão fazendo, e no caminho certo, que fará com que
os acertos destes últimos 100 anos não só se repitam
como também se multipliquem. Afinal, a terra de um
Juscelino tem todas as condições para tal. Graças ao
amor do mineiro à Minas. E a benquerença de Minas
pelo Brasil.

A Diretoria muito bem retrata a Associação.
Irmanada na idéia de desenvolvimento com justiça
social, nossa homenageada saberá enfrentar os de
safios dos novos tempos. E, a exemplo de seu passa
do de glória, vencerá.

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (Bloco/PFL-AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, dia 5 último, quis ir ao Municí
pio de Estrela de Alagoas, no sertão alagoano, e não
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pude. Na mesma ocasião, um médico acompanhava cente, no Pará, com o famoso massacre de Eldorado
um doente agonizante, indo do interior para Maceió, e do Carajás. No meu Estado, a diferença entre um
não pôde chegar à Capital. Da mesma forma, um ami- sem-terra e um policial é apenas a farda. Ambos são
go precisava ir a um enterro no interior, render suas miseráveis. O servidor público e os policiais recebem
homenagens a uma família aparentada, e também péssimos salários, são remunerados de forma indig-
não pôde ir. Os habitantes da Capital alagoana fica- na. A única diferença é que os policiais portam um 38.
ra~ sitiados na sua própri~ cidade, reféns de seu pró- O meu receio é de que, mais cedo ou mais tar-
pno ~urgo, porque o Movimento dos, Trabalhado.res de, num confronto entre indigentes - um indigente
Rurais Sem Terra fechou todas as saldas da Capital. morto de fome, pela incúria do Governo, e outro indi-
Todas! gente morto de fome, pelo ínfimo salário que recebe

Sr. ~r~~idente, Sras. e Srs. Deputados~ todos te- do Governo -, ocorra um episódio sangrento. Depois
mos sensibilidade para essa parcela desvalida da po- não adiantará chorar os mortos e os feridos.
pulação, que procura ter a propriedade de um bem É . 'I P f' M" I d C . I
,. o' I - nsegue' mas a ' . ,'ra de se Incnve que a re eltura unlclpa a apita,m ve, e nao co , unlca mane f d' . . b"
avançar, tanto em relação às conquistas sociais ~ue az o tunsmo o seu pnmelro o Jetlvo pa~a anga-
quanto ao aperfeiçoamento da democracia, é respei- nar recursos, monte acampamento para o Indigente e
tar o direito do cidadão sobretudo o direito de ir e vir o nutra. Sabe quando um desocupado, lamentavel-

F . d d .' d ft· E t d d' mente um sem-salário, vai sair da orla de Maceió?OI um ver a elro pan emonlo no s a o e _ ,
AI To I d 'd . 'd d d Nunca, porque lhe estao oferecendo casa, cafe, al-agoas. Ia vez apenas eVI o a generosl a e a . . . , . .
providência divina não aconteceram incidentes mais moço e Jantar no pnnclpal ponto tunstlco da Cidade.
graves, embora uma criança ainda fosse apedrejada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sou ab-
num dos muitos entreveros que ocorreram durante solutamente solidário com as reivindicações sociais.
toda aquela sexta-feira. O legítimo movimento dos trabalhadores sem terra

Sr. Presidente, faz-se no Brasil, especialmente merece a atenção d~ Governo do E~tado e do G?v~r-

em Alagoas, uma brutal confusão entre o direito dos ~o ~ederal. O que nao pode haver e o esHmulo a VIO-
sem-terra, que deve ser atendido, e a manipulação lencla. num Estado por ela marcad_o, num Esta?~ ca-
política do movimento. Assistimos lá a um dantesco ractenzado por um Governo que nao atende, mlnlma-
espetáculo de exploração de miseráveis, até porque mente, as reivindicações dos seus cidadãos.
99% dos sem-terra são pessoas realmente carentes, Fica o apelo, mesmo sem muita crença, confes-
merecedoras da atenção do Governo. O 1% não, o so, para que o Senhor ilumine a cabeça desorientada
1% conduz, induz, manipula, achincalha, no sentido do Governador do Estado, a cabeça desorientada da
de obter dividendos políticos de massa populacional Prefeita da Capital do Estado - que aliás se encontra
que merece total atenção do Estado. em todos os lugares, menos em Maceió -, e opere o

Em Alagoas, há o esHmulo direto do Governo milagre de que os governantes governem e se lem-
Estadual a essa atividade. É impressionante, porque, brem de que não são gestores do MST. Um é Gover-
considerando-se o nível de instrução dos sem-terra, nador do Estado de Alagoas, a outra é a Prefeita da
obviamente não vão interpretar corretamente a pre- Capital do Estado de Alagoas.
sença de um Governador com um boné do MST numa Trata-se de apelo de bom senso, de ato não de
manifestação desse tipo. inteligência minha, mas de fé, visto que a minha razão

A Prefeita da Capital fornece lanchinho, almoço, diz que S.Exas. vão descartar o apelo.
jantar a~s sem-terra q.~e habitam hoje a orla da Praia O 5R. NEUTON LIMA _ Sr. Presidente, peço a
da Avenida, em Macelo. palavra pela ordem.

Nada contra a solidariedade, mas tudo contra a "
demagogia e a irresponsabilidade. Tanto assim que, O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampalo)-
pela primeira vez, em presença maciça nas rádios, Tem V.Exa a palavra.
nos jornais e na televisão, houve o repúdio da socie- O SR. NEUTON LIMA (Bloco/PFL-SP. Pela or-
dade. Até mesmo Senadora do PT, ao que nos cons- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
ta, foi em busca de mediar uma saída, e sequer foi ou- Srs. Deputados, venho trazer, neste plenário, os meus
vida, porque os irresponsáveis deflagram o movimen- cumprimentos ao jornal O Arado, da Assembléia de
to sobre o qual não mantêm mais controle nenhum. Deus do Ministério de Perus, filiado à Convenção Na-

Sr. Presidente, apelo para que não assistamos a cional de Madureira, no Rio de Janeiro, que, neste úl-
espetáculos como o que aconteceu, em passado re- timo dia 6, completou 11 anos de existência, o que
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significa onze anos de divulgação da Palavra de Deus tenho a honra de liderar. Falo, portanto, em uníssono
em nossa terra. com os meus dignos pares e irmãos em Cristo, Pastor

Periódico de tal natureza não se avalia pelos Agnaldo Muniz, Pastor Amarildo, Antonio Cruz, Cabo
anos de circulação, pela tiragem ou pelo número de Júlio, Costa Ferreira, José Aleksandro, Mattos Nasci-
páginas, mas pelo conteúdo que divulga. Mesmo as- mento, Milton Barbosa, Nilton Capixaba, Philemon
sim, não podemos deixar de mencionar que a entrada Rodrigues, Raimundo Santos, Renildo Leal, Salatiel
na segunda década de circulação, com tiragem de 30 Carvalho, Silas Câmara e Wanderley Martins.
mil exemplares, agora já com 32 páginas, impressas Neste momento de homenagem, rogamos to-
em cores, é motivo de orgulho e satisfação para o lei- dos a Deus proteção sobre os que promovem a divul-
tor evangélico, que, cada vez mais, encontra n'O Ara- gação de Sua Palavra através d'O Arado. O nome do
do um guia espiritual ímpar para a sua vida, fonte periódico nos leva às palavras do Evangelho, quando
inestimável de informação e aprofundamento de sua Cristo disse que aquele que põe a mão no arado e
fé em Cristo. A verdade é que, com o tempo, O Arado olha para trás não é digno d'Ele. Dignos do Senhor
se constituiu para milhares de famílias brasileiras no são todos os que vêm fazendo d'O Arado, há onze
guia primeiro de suas vidas, em fonte de bênção para anos, um instrumento do Seu louvor, pois desde o pri-
os seus lares, leitura edificante para homens de fé de meiro momento não largaram o arado do Senhor, não
todas as idades. esmoreceram não duvidaram não titubearam' não, , ,

Junto com a Palavra, que orienta e instrui, O olharam para trás, mas apenas para a frente, com o
Arado leva ainda ao leitor evangélico toda sorte de in- fito único de levar ao maior número de fiéis a Palavra,
formação, com suplementos especiais de saúde, notí- que conforta, que instrui e que conduz à salvação.
cias gerais, interesse infa~til, ~tc. Enfim, ~ um .j~rnal A todos o reconhecimento da bancada evangéli-
completo que congrega nao so a formaçao religiOsa ca da Assembléia de Deus do Brasil nesta Casa. A to-
como também a informação leiga, útil, imprescindível dos a gratidão dos evangélicos que aqui representa-
no dia-a-dia de qualquer pessoa, evangélica ou não. mos.

A utilidade e o interesse que O Aradc:> d~s~e~a Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprovei-
po~em. ser constatados pela sua amp~a .dlstnbUlçao. to a oportunidade para apresentar à Casa projeto de
HOJ?,. clrc~la em todos os.Estados brasileiros e chega lei que dispõe sobre a padronização de embalagens
a vanas Cidades no extenor, onde se concentram co- .

'd d b .,. t d I' rt de produtos de consumo por volume ou peso, visandomuni a es rasl eiras ou ou ras e Ingua po ugue- _ .
E t d U'd C d ' P rt I a sua regulamentaçao. Recentemente, ficamos sa-

s~, nos s a os nl os, no ana a, er:n o uga, na bendo que grandes empresas de papel higiênico es-
Dinamarca, na França, entre outros palses. Recente- t d It d t d I d' I. h' à avam a u eran o a me ragem os ro os sem IVU-
mente, chegou ao Peru e, mUito breve, cegara Ve- t I f t b I
nezuela, através dos missionários que levam a Boa gar a a o nas em a agens.
Nova aos irmãos vizinhos. No começo do próximo Era o que tinha a dizer.
ano, será dado um decisivo passo, quando estará dis- O SR. LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente,
ponível na Internet. Cumpre, assim, usando de todos peço a palavra pela ordem.
os meios, antigos e novos, a ordem do Mestre, que O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
mandou levar a Sua Palavra a todos os povos. Tem V.Exa a palavra.

Assim, permitam-me externar minhas calorosas
felicitações a todos aqueles que contribuem na sua O SR. LU~Z_ BITTENCOURT (PM~B-GO. Pela
redação, feitura e distribuição. Menciono, em particu- ordem~sem revlsao. ~o ora~or.) - Sr: Preslde~te, a.Ju-
lar, como símbolo do próprio jornal, o seu Presidente íza F eral de GOlas. 1~n1lda Mana Carneiro Plr~s
vitalício, Pastor Benjamim Felipe Rodrigues, um dos acabo~ de conceder liminar, suspendendo o horáno
mais antigos pastores em atividade na história da de verao no nosso Estado.
Assembléia de Deus do Brasil, e ainda o seu Diretor Ressalto o fato, pois já realizamos debates na
Executivo e de Redação, jornalista e historiador Célio Câmara dos Deputados sobre o assunto. O horário de
Campos, fundador do jornal, e os Diretores Mário verão é um sacrifício imposto à população brasileira
Brasileiro, Eliseu Fernandes e Henrique Bastos. pelo Governo, e sabemos da inocuidade da proposta.

Faço este registro e expresso esses cumpri- No ano passado, no nosso Estado, a economia
mentos não apenas em meu nome pessoal, mas tam- foi de menos de 0,5%, e as centrais elétricas locais
bém e principalmente em nome de toda a bancada não excluem a possibilidade de ser 0%. Além do mais,
evangélica da Assembléia de Deus nesta Casa, que existem outras ações tramitando em vários Estados
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com o mesmo teor, ou seja, visando à definitiva sus- Se a situação no campo distante é precária,
pensão do horário de verão no Brasil. como sabemos, não é muito melhor nas cidades,

O Senador Maguito Vilela também obteve hoje, onde, apesar de maiores os salários, a situação geral
no Senado Federal, a aprovação de projeto em que é de quase calamidade, mesmo nas Capitais mais ri-
S.Exa pede o fim do horário de verão para o País. cas do País. Falo, é claro, do ensino público e, sobre-
Essas questões estão avançando aceleradamente. tudo, do ensino fundamental, este que é o primeiro

Espero que essa decisão sirva de base para ou- passo para que se chegue a qualquer mestrado ou
tras nos demais Estados e que possamos definitiva- douto~ado.
mente abolir o horário de verão em Goiás e em todo o E triste constatar o desprezo com que sucessi-
País. Trata-se, repito, de medida inócua, que nada vos Governos - Federais, Estaduais e Municipais -,
acrescenta à economia brasileira, até porque o País já com raras e honrosas exceções, é claro, acabaram
está economizando 20% de energia elétrica, em fun- por desvalorizar o ensino público, que, no passado, já
ção do racionamento e das possibilidades de apagão. foi motivo de orgulho. Refiro-me a esse mesmo ensi-

Sr. Presidente, ao fazer este registro, saliento a no público que ger~u.mestresque se ufanavam de ter
importância da decisão da Juíza Federal lonilda Maria est~da~o. n~m Coleglo ~~~o 11, .po~ exemplo, modelo
Carneiro Pires, esperando que, brevemente, em todo o de InstltUlçao, ou no G~naslo Mineiro de Barbacena,
Brasil, seja defin~ivamente abolido o horário de verão. ou no Grambery, de JUIZ de Fora.

Parabenizo, pois, a Juíza lonilda Carneiro Pires, .Assim, v~l~rizar ~ profess~r é, mais do que t~do,
do Estado de Goiás por tão sábia decisão valonzar o propno enSinO, valonzar, por conseguinte,

, . '. o próprio cidadão. O que não se pode é admitir que
O S.R. P_RESIDENTE (Themlstocles Sampal?) - essa valorização se dê apenas no ensino pago, no

A c~mun~caçao de V.Exa, nobre De~utado, esta feita e qual altas mensalidades conseguem gerar bons ou,
sera publicada ?e acordo com o Regimento da Casa. pelo menos, razoáveis salários para os mestres, além

O SR. HELIO COSTA - Sr. Presidente, peço a de gordos lucros para proprietários.
palavra pela ordem. É ainda mais triste constatar o baixo nível da

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - educação pública no País, quando sabemos que o
Tem V.Exa a palavra. novo cenário econômico mundial exige profissionais

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB-MG. Pela ordem. cada vez mais especializados e capacitados, mesmo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, para as mais simples tarefas. Hoje, apenas a conclu-
Sras. e Srs. Deputados, neste 15 de outubro comemo- são do primeiro grau já não dá mais esperança de sa-
ra-se mais um Dia do Professor. Valho-me desta oca- lários razoáveis; o segundo grau se tornou essencial
sião para externar minhas congratulações a toda a para a obtenção de emprego que proporcione remu-
classe discente brasileira, desde as mais humildes neração básica.
professoras das primeiras letras, no mais recôndito O País precisa estabelecer nítidas políticas de
sertão, aos mais renomados catedráticos de nossas valorização do professorado - e falo sobremodo no
mais distintas universidades, pois entendo que a edu- professor do ensino público -, o que, conseqüente-
cação é um movimento contínuo, sem final determi- mente, beneficiará o aluno, a fim de que este tenha as
nado, iniciado no momento em que a criança começa mesmas oportunidades daquele da escola particular.
a soletrar o primeiro bê-a-bá. Já é tempo de desmistificar a profissão, de vê-Ia ape-

Assim, não podemos deixar de lembrar os pró- nas como ministério de caridade, algo como que mis-
prios extremos que encontramos no nosso sistema são divina.
educacional. A começar pela professora do remoto Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, qualquer
sertão, que, apenas com um mínimo de formação, país que tenha mínima preocupação com o futuro va-
quase sempre não oficial, dedica-se a transmitir o que loriza o ensino público. Entristece constatar que no
sabe a quem nada sabe, na maioria das vezes em tro- Brasil os professores sejam tão mal remunerados e
ca de salários irrisórios, que muito freqüentemente tenham de apelar freqüentemente para o recurso da
não passam de meio salário mínimo. Trata-se, nesse greve a fim de serem ouvidos.
caso, de verdadeiro trabalho de caridade, de abnega- É do conhecimento de todos nesta Casa que,
ção, o que nos leva à constatação de que, se por um neste momento, muitas das nossas universidades pú-
lado é um trabalho meritório para elas, não o é para blicas estão paralisadas por esse motivo. Nos últimos
aqueles a quem incumbe cuidar da educação - os anos, o orçamento das universidades tem sido reduzi-
Governos constituídos. do sistematicamente. Nesse sentido, fazemos vee-



o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
Airton Cascavel.

O SR. AIRTON CASCAVEL (Bloco/PPS-RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, antes de abordar o assunto
que me traz à tribuna nesta tarde, aproveito a oportu
nidade para informar que estou obstruindo os traba
lhos rotineiros deste plenário. E o faço contrafeito, ci
ente de que propostas de vulto estão sob a análise
dos companheiros da Casa. No entanto, é impossível
admitir o comportamento dilatório do Governo e seus
prepostos na área da educação.

Até hoje, depois de quase dois meses de parali
sação das universidades federais, o Governo Federal
ainda não foi capaz de apresentar uma única propos
ta que pudesse ser discutida com os professores e
auxiliares de ensino.
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mente apelo ao Governo Federal para que evite o Não é possível que os profissionais das univer-
desmonte dessas instituições, que são o celeiro do sidades, a mais nobre área da educação deste País,
ensino e da pesquisa no País. sejam jogados no limbo do esquecimento. Pior: as

Nesta data tão importante, quero, pois, prestar medidas repressivas, assim como o corte de salários,
minha homenagem a todos esses nobres profissiona- levam ao recrudescimento da paralisação, fazendo
is do ensino, e faço uma homenagem especial ao pro- co~ que ~ ela venham aderir até os que ainda não o
fessor de História Telmo Lúcio, o único professor defi- haviam feito.
ciente auditivo da América Latina que fala. O Prof. Tel- Por tudo isso, será de obstrução minha atitude a
mo Lúcio dá aulas para alunos não deficientes do en- partir deste momento.
sino mé~io e fund~mental d~ rede pú?lica ?e Itaju~á, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os traba-
sul de Minas Gerais, tendo Sido premiado InternaCIO- Ihadores do ensino trouxeram milhares e milhares de
nalmente por vários projetos ~edagógicos que desen- pessoas à 2a Marcha em Defesa e Promoção da
volveu em dez anos de carreira. Escola Pública. Pretendiam, com seu movimento evi-

Valorizar o professor não é elogiar a sua abne- dentemente pacífico, trazer ao conhecimento de toda
gação, ou simplesmente louvar a sua luta ou dedica- a cidadania as dificuldades que enfrentam não ape-
ção. Valorizar o professor é dar-lhe, antes de tudo, nas com os salários rebaixados a cada ano, mas, so-
condições financeiras e intelectuais para que possa bretudo, com a quase impossibilidade de seguir pres-
exercer sua profissão a contento e cumprir a missão tando seus serviços de profissionais do ensino, dada
de transmitir conhecimento. Valorizar o professor é, a carência de verbas, o desinteresse das autoridades
enfim, colocá-lo no mesmo nível de todos os outros da área em prover as escolas de material didático, en-
profissionais. E não falo apenas daqueles que osten- fim, uma série quase interminável e repetitiva de
tam o nível universitário, mas de todos, mesmo do questões que põem em jogo mesmo a existência da
mais simples, pois os que hoje exercem a cátedra escola pública no Brasil.
sem dúvida começaram o seu aprendizado com um Nas universidades federais em defesa desses
professor ou professora do ensino básico. princípios básicos, a greve já dur~ quase dois meses,

Neste Dia do Professor, é preciso que tenhamos sem que qualquer diálogo tenha pelo menos sido ini-
em mente tal pensamento, e que esse pensamento ciado entre as lideranças universitárias e o Ministério
se transforme em ação hoje, para que não lamente- da Educação. Ao contrário, os jornais andam cheios
mos mais ainda amanhã. de notas oficiais que nada explicam e apenas amea-

Por isso, na segunda-feira, quero enviar muito çam os professores com o corte de salários e o
carinhoso abraço a todos os professores do Brasil, não-pagamento dos dias parados, ou seja, uma se-
muito especialmente, aos meus colegas de Minas qüência de medidas antidemocráticas e de terror que
Gerais. somente podem levar ao paroxismo, ao recrudesci

mento do movimento e, não, a justa solução.

E, se isso ainda não fosse bastante, o Governo,
ao invés de dar início a esse necessário diálogo, dei
xou o Exército de prontidão, como se uma marcha de
trabalhadores pudesse, de alguma forma, colocar em
risco as instituições democráticas, o que, convenha
mos é mais que um exagero, é ridículo.

Pode até parecer que essa seja uma posição de
força do Governo. Mas não é. Agora entendemos que
ao não querer dialogar com os professores universitá
rios, com os trabalhadores da área da educação, o
Governo se sente inteiramente fragilizado, dadas as
inegáveis tolices que andou fazendo nesse setor. Por
isso, o velho apelo aos quartéis, que, com fuzis, cas
setetes e granadas de efeito moral, podem até dissol
ver a passeata, mas jamais conseguir resolver os pro
blemas de nossa educação.

Era o que tinha a dizer.



Para chegar a essa população, o SEBRAE in
veste em áreas como a educação empreendedora, o
desenvolvimento sustentável dos Municípios, a tec
nologia, a promoção de setores como turismo, artesa
nato, agropecuário, e a parceria com instituições in
ternacionais. A prioridade agora é atingir o capital so
cial.

As iniciativas do SEBRAE não cessam nunca. O
sistema ainda pretende multiplicar as ações de inicia
tiva às pequenas e microempresas em todo o País.

Nessa linha, no último dia 4 de outubro, foi lan
çado o Programa SEBRAE de Apoio ao Microcrédito.
O objetivo desse programa é apoiar o rápido desen
volvimento do microcrédito no País, permitindo maio
res oportunidades de acesso dos pequenos empre
endimentos ao crédito, principalmente dos informais.

Para tanto, o SEBRAE propõe-se a apoiar proje
tos que visem à iniciação em microcrédito, constitui
ção de entidades e expansão operacional de institui
ções existentes. É um voto de confiança, que facilitará
o acesso de milhares de pessoas ao crédito.

O programa pretende selecionar, por meio de
editais, projetos de constituição, expansão e fortaleci
mento de organizações de microcrédito. O apoio pre
vê, inclusive, o aporte financeiro do SEBRAE na for
mação de capital, especificamente para OSCIPs
(Organizações da Sociedade Civil de Interesse Públi
co), até o limite de R$ 300.000,00 por instituição. Esse
aporte será dado na forma de empréstimo do
SEBRAE, com oito anos de prazo, incluindo três de
carência, e juros da TJLP.

Além das OSCIPs, constituídas por ONGs e li
deranças comunitárias, poderão concorrer aos edita-
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O SR. RENATO VIANNA - Sr. Presidente, peço Industrial (NAI) em Centro Brasileiro de Apoio à Pe-
a palavra pela ordem. quena e Média Empresa (CEBRAE), em 1972. A insti-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) tuição foi vinculada ao Governo Federal, mais preci-
_ Tem V.Exa a palavra. samente ao Ministério do Planejamento, o que pro-

O SR. RENATO VIANNA (PMDB-SC. Pela or- porcionou maior suporte operacional e estrutural.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com- Em 9 de outubro de 1990, por intermédio do De-
pareço à tribuna para externar, em nome da bancada ereto n° 99.570, o antigo CEBRAE desvinculou-se da
do PMDB, nossas congratulações ao Deputado Euní- Administração Pública Federal e passou a ser Siste-
cio Oliveira, tesoureiro nacional do partido que, nesta ma SEBRAE, com "S", uma instituição voltada para o
noite, no auditório da FECOMÉRCIO, receberá das desenvolvimento de programas e projetos voltados
mãos do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito para o segmento a que atende.
Federal, Deputado Gim Argello, o título de Cidadão Quando foi constituído, há 29 anos, a palavra de
Honorário de Brasília. ordem era apoiar as pequenas e microempresas.

Ao apresentar à Mesa da Câmara Legislativa in- Hoje, no ano 2.001 , início do terceiro milênio, a quali-
dicação propondo tão importante outorga, a Deputa- dade do ate~dll:ne.n~o faz. pa~e da realidade do novo
da Anilcéia Machado, por certo, baseou-se nos inesti- SEBRAE. A InstltUlçao vai ate o empreendedor, esteja
máveis serviços prestados ao Distrito Federal pelo ele nos ~randes ~e~t~os, nos sertões nordestinos ou
Deputado Eunício Oliveira, que acumula, com raro e~ localidades nbelrlnhas do Pantanal e da Amazô-
brilhantismo, as atividades de Parlamentar, Líder par- nla.
tidário, empresário e dirigente de classe.

Além de pugnar neste plenário e nas Comissões
pelos mais altos interesses do Ceará, Estado que re
presenta com dignidade e dinamismo, o Deputado
Eunício Oliveira, em seus afazeres particulares, na
condição de homem de negócios nas áreas de segu
rança patrimonial, transporte de valores e prestação
de serviços, é responsável por nada menos que 7 mil
empregos diretos no Distrito Federal. Eunício Oliveira
exerce também a Vice-Presidência da Federação do
Comércio de Brasília.

Nada mais justo, portanto, que essa homena
gem em reconhecimento aos relevantes serviços
prestados por esse Deputado, a quem congratulo, es
tendendo meus cumprimentos à sua esposa, Mônica,
e a seus filhos, Manuela, Marcela, Maria Eduarda e
Rodrigo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V.Exa a palavra.
O SR. CORIOLANO SALES (PMDB-BA. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, uso a tribuna desta
Casa na tarde de hoje para apoiar e parabenizar o
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe
quenas Empresas, que recentemente lançou o Pro
grama de Apoio ao Microcrédito.

O SEBRAE tem uma história de luta em defesa
dos pequenos. A criação da instituição deu-se há 29
anos, com a transformação do Núcleo de Assistência
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is as SCMs (Sociedades de Crédito ao Microempre- gião amazônica por motivos polfticos, nos termos do
endedor), regulamentadas pela Resolução 2.874 do Decreto-Lei n° 5.813, de 14 de setembro de 1943.
Banco Central. Para dificultar o acesso a esse direito previsto

As inscrições para o Programa têm prazo até 20 pela Magna Carta, o Poder Executivo, via Medida Pro-
de novembro próximo, e os editais estão disponíveis visória n° 1663-10, de 28 de maio de 1998, que deu
no site do SEBRAE - www.sebrae.com.br-enosorigemàLein09.711.de1998. alterou o art. 3° da Lei
balcões do Sistema SEBRAE. 7.986, de 1989, estabelecendo que a comprovação

Estima-se que no Brasil mais de 9,5 milhões de só produzirá efeito quando baseada em prova materi-
pequenos empreendimentos, o que representa cerca ai, não se admitindo prova exclusivamente testemu-
de 13 milhões de pessoas, não possuem acesso ao nhal.
crédito junto ao sistema financeiro tradicional. Assim, Ao chegar a esta Casa, em 1999, tratei de pro-
além de se apresentar como excelente oportunidade por projeto de lei que corrigisse essa injustiça cometi-
de negócio, o microcrédito é tido pelas organizações da contra pessoas que hoje têm mais de 70 anos e
nacionais e internacionais como a mais promissora que receberam do Governo Federal o convite para se
alternativa de se possibilitar aos pequenos empreen- transferir para a Amazônia, para ajudar na produção
dedores, sobretudo aqueles mais carentes, acesso de borracha, produto tão valioso para o Brasil, que en-
ao crédito. tão estava em plena crise gerada pela 2° Grande Gu-

Esse é o propósito do SEBRAE. Trabalhar de erra Mundial.
forma estratégica, inovadora e pragmática, para fazer Em sua decisão, o juiz alegou que o INSS ao ne-
com que as pequenas e microempresas no Brasil te- gar a concessão do pedido de aposentadoria ao se-
nham as melhores condições possíveis para chega- ringueiro, lesou o princípio da razoabilidade e ofen-
rem ao estágio da evolução sustentável, contribuindo deu a cláusula da inafastabilidade da jurisdição. De
para o desenvolvimento do País como um todo. fato, é inimaginável que alguém que trabalhou em se-

Parabéns pela brilhante iniciativa, SEBRAE! ringal na região amazônica, em plena floresta, em
Sr. Presidente, por fim, solicito a V.E'I!' a divulga- meados dos anos 40, numa atividade rústica e exerci-

ção deste pronunciamento nos meios de comunica- da por trabalhadores, na sua maioria analfabetos,
ção da Casa. sem vínculos empregatícios, possa ter possibilidade

Muito obrigado. de apresentar qualquer prova documental que com-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ prove algum tempo ?: trabalho. ..
Nobre Deputado V.E'I!' será atendido de acordo com Com essa declsao em favor de um seringueiro,
o Regimento da Casa. ' a Justiça abriu o caminho para muitos outros que há

O SR. NILSON MOURÃO _ Sr. Presidente anos, sem sucesso, tentam c?mprov~r ~eu trabal.ho
I I d ' para receber o mesmo benefíCIO. Éa vitÓria da Justiça

peço a pa avra pe a or em. sobre a lei.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - E t' h d' S P 'd t

li V E
"" I ra o que In a a Izer, r. resl en e.

em . I\. a paavra. '.
O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem. O SR. JORGE ALBERTO - Sr. PreSidente, peço

Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, a palavra pela ordem.
Sras. e Srs. Deputados, a Justiça Federal- Seção Ju- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
diciária do Estado do Acre -, por decisão do Juiz Fe- Tem V.E'I!' a palavra.
deral substituto da 38 Vara, Jair Araújo Facundes, deu O SR. JORGE ALBERTO (PMDB-SE. Pela or-
importante passo para restabelecer a Justiça aos se- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
ringueiros que têm direito de receber a pensão de Srs. Deputados, o assunto que me traz à tribuna na
Soldado da Borracha. tarde de hoje já foi abordado por diversos Parlamen-

Ao acatar pedido de mandado de segurança e tares ao longo dos últimos tempos. Trata-se da refor-
conceder liminar para afastar a exigência prevista no ma política, a maior vergonha que o Congresso Naci-
artigo 3° da Lei n° 7.986, de 1989, a Justiça Federal onal tem produzido para a sociedade brasileira.
vai ao encontro das mais legítimas reivindicações Entrei nesta Casa na atual Legislatura. Em
desses trabalhadores, que conquistaram o direito à 1999, tive oportunidade de ler na revista Época maté-
pensão na Constituição Federal de 1988. Naquela ria que noticiava o resultado de uma série de pesqui-
ocasião, entendeu o legislador que os Soldados da sas realizadas no Brasil. Dentre 25 itens pesquisados,
Borracha foram convocados para os seringais da re- estava em quinta ou sexta colocação na ordem de
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preferência do povo brasileiro o desejo de ver realiza
da a reforma política.

Depois de dois anos e dez meses de trabalho,
constituímos Comissão Especial para apresentar pro
posta de alteração da estrutura partidária e eleitoral
do Brasil, lei nova que contemple, repito, modifica
ções das estruturas nas quais se baseiam os partidos
políticos e a Lei Eleitoral. O que vemos, porém, Depu
tado Mendes Ribeiro, é que nada se produziu na atual
Legislatura.

Dados fornecidos pela Secretaria-Geral da
Mesa mostram que existe um troca-troca desenfrea
do. Para se ter idéia, na Legislatura de 1991 a 1995,
ocorreram 268 mudanças na Câmara; de 1995 a
1999, foram 235 mudanças; na atual Legislatura, elas
já ultrapassam 300. Essa diversidade de partidos é
um verdadeiro absurdo. Como se pode ter o fortaleci
mento do Congresso Nacional dessa forma?

Pois bem. Foi constituída Comissão Especial.
Houve prazo para tramitação em urgência. As lideran
ças partidárias não conseguiram entrar em acordo
para proceder à votação em tempo hábil. Perdeu-se o
prazo de urgência, e agora a matéria volta para trami
tação ordinária na Câmara dos Deputados. As elei
ções de 2002 serão praticamente iguais.

Não conseguimos avançar em nada em termos
de reforma política. Esta Legislatura está perdida. Qu
alquer alteração que se venha a produzir a partir de
agora será somente para 2006. Isso significa dizer
que muito pouco produzimos em termos de reforma
política. Devemos, por isso, satisfação à opinião públi
ca. O Deputado Asdrubal Bentes também fez pronun
ciamento sobre o assunto nesta tarde.

Tivemos oportunidade de debater fidelidade
partidária, financiamento de campanhas e showmí
cios. O Congresso Nacional presta desserviço à soci
edade brasileira ao não ter buscado entendimento
junto às Lideranças para votar a reforma política.

Manifesto, portanto, Sr. Presidente, meu desa
grado e estupefação ante o grande número de mu
danças de siglas partidárias no País. Nossa democra
cia está enfraquecida.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. AVENZOAR ARRUDA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT-PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, na última semana, aconteceu a 2a

Marcha em Defesa e Promoção da Educação Públi
ca, grande evento que contou com expressiva partici
pação também da população de Brasília.

Alguns dos manifestantes que vieram de outros
lugares, porém, encontraram dificuldade para chegar
à Capital: enfrentaram problemas com a Polícia Rodo
viária Federal. Esta, sempre que ocorre manifestação
aqui, faz de tudo para dificultá-Ia.

Ordem de serviço da Coordenação-Geral de
Operações da Polícia Rodoviária Federal determina
explicitamente ação para dificultar a vinda dos mani
festantes a Brasília. Os ônibus são inspecionados mi
nuciosamente.

Trata-se de verdadeiro atentado ao Estado De
mocrático de Direito. Disso, não tenho dúvida. Por
essa razão, estou encaminhando requerimento de in
formações ao Sr. Ministro da Justiça. S.Exa ainda não
entendeu - pelo menos, ao que me parece - que a
manifestação do povo é sinal de soberania e de gran
deza do País. O Ministro, sub-repticiamente, orienta a
Polícia Rodoviária Federal no sentido de dificultar a
manifestação.

A Nação está envergonhada, Sr. Presidente.
Como se não bastasse a truculência e a arrogância
do Sr. Paulo Renato, que não tem qualidades para ser
Ministro da Educação - S.Exa está retirando salários
de funcionários, negando-se a negociar e a ser edu
cado em relação ao movimento dos servidores -, o
Ministro da Justiça ainda autoriza esse tipo de opera
ção, sob o pretexto de fiscalização do trânsito, para di
ficultar a manifestação.

Daqui para a implementação de outras ações
até por parte da própria ABIN é um passo. E alguns
consideram isso absolutamente normal. Estes acredi
tam que sempre vão estar do lado do poder. Não con
seguem imaginar que um dia pode acontecer o con
trário.

O Estado de Direito precisa ser defendido, Sr.
Presidente. Ele não é apenas para a Oposição, mas
para a Nação, e independe do Governo de plantão
que estiver no Palácio do Planalto.

Não podemos aceitar esse tipo de procedimen
to do Ministério da Justiça, que, sob o pretexto de fis
calizar com mais rigor o trânsito, tenta esconder o cla
ro objetivo de dificultar manifestações pacíficas. Tra
ta-se de atitude de aprendiz de fascismo. O verdadei
ro fascismo age de forma mais detalhada. Isso é ina
ceitável!

Não quero que fatos como esses se repitam. Tal
vez seja a primeira vez que um policial, que por sinal já
foi professor, tem a coragem de denunciar e dizer que
considera tal prática um escândalo. Os policiais são
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orientados a procurar defeito nos veículos que estão Não queremos, Sr. Presidente, retirar recursos
trazendo os manifestantes para Brasflia. Isso enoja a de outra região do País. Estamos pretendendo apenas
todos nós. Não é atitude de Ministro sério. Espero que que o valor da arrecadação feita pelo Governo Federal
S. Exa preste esclarecimento às duas Casas do Con- no Estado do Amazonas, deduzido o que é devolvido
gresso Nacional. Não apenas os manifestantes preci- para o Amazonas por intermédio do FPM e do FPE e
sam ser controlados, os Ministros também. que chega a quase 1 bilhão, possa, repito, constituir o

Era o que tinha a dizer. fundo a ser aplicado não somente no Amazonas como
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - também n? interior do~ q~atro.Estados da Federação

Solicito aos Srs. Deputados que compareçam ao ple- que co~poem a A~~zonla OCidental. .
nário para registrar presença. Nao tenho dUVidas de que a Casa, ao examinar

O SR. ÁTILA LINS - Sr. Presidente, peço a pa- a PEC, ~a~~rá de oferecer posicionamento .favorável
lavra pela ordem aos MUnlclplOS da Amazonas, todos eles mUito caren-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles S . ) _ teso Embora beneficiados P?r uma série de ações do
ampalo atual Governador, Amazonlno Mendes,e apesar de

Tem V.Exa a palavra. seus esforços, ainda são Municípios que precisam de
O ~~. ATILA LINS (Bloco/PF.L-AM. Pela ordem. recursos para se desenvolverem e efetivamente inte-

Sem revlsao do o~ador. ) - Sr. Presidente, Sra~. e Srs. grarem o processo de desenvolvimento que a região
Deputados, o emment.e Sena~or ~eff_erson Peres, do amazônica está experimentando.
PDT do Ar:nazonas, vlsand~ ~ cnaçao do Fundo de Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DesenvolVimento da Amazonla OCidental, apresen- O SR PRESIDENTE (Th í tiS . )
tou PEC ao Senado Federal. .. em s oc ~s ampalo-

. . . . A lista de presença acusa o comparecimento de 428
Ja fOI aprovada por u~anlmld~d~ ~aquela Casa, Srs. Deputados à Casa. Convoco aqueles que se en-

essa pro~osta de emAenda a Constltulçao atualr:nente contram em seus gabinetes e nas demais dependên-
e~tá tramitando na <?a~ara dos Depu!a~os, mal~ pre- cias desta Casa a virem ao plenário, a fim de que pos-
clsamente_ na Comlssa~ de .CO~stlt~lçao e Justiça e samos dar início à Ordem do Dia.
de Redaçao, que examinara pnmelramente sua ad- • .
missibilidade e, depois, a constitucionalidade, juridici- O SR. JOSE CARLOS MARTINEZ - Sr. Presl-
dade e técnica legislativa. dente, peço a palavra pela ordem.

Por iniciativa do Presidente daquela Comissão, O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
Deputado Inaldo Leitão, fui designado Relator dessa Tem V.Exa a palav~a.
PECo O SR. JOSE CARLOS MARTINEZ (PTB-PR.

Estamos prestes a concluir o parecer. É eviden- Pela ordem. Pronuncia o seguin~e discurs?) - Sr: Pre~i-
te que nele estamos exaltando a iniciativa do eminen- dente, Sras. e Srs: Deputa~os, e com mUita satlsfaça~
te Senador. O Fundo de Desenvolvimento da Amazô- que ocupamos hOJe esta tnbuna para comemorar 011
nia Ocidental será constituído pelo produto da arreca- aniversário do Município de São Manoel do Paraná.
dação daquele Estado. A diferença da arrecadação, Desmembrado do Município de Indianópolis,
tirando aquela parte constitucional que é devolvida conforme determinação de lei estadual, São Manoel é
aos Estados por intermédio do FPE e do FPM, chega uma pequena mas progressista cidade da região de
a atingir quase 1 bilhão de reais porano. Este é o valor Entre-Rios, no norte do Estado, onde se desenvolvem
que vai constituir o fundo, que não voltará a ser inves- principalmente atividades agropecuárias: criação de
tido apenas no Estado do Amazonas. bovinos, aves de corte e cultura de acerola.

A proposta do Senador é no sentido de que es- Com população urbana equivalente à rural, é
ses recursos sejam reinvestidos na Amazônia Oci- uma cidade ativa, cujo PIS se compõe pela produção
dental, mais precisamente nos Municípios que inte- agropecuária, na proporção de 36,2%; pela produção
gram os Estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e industrial, na proporção de 4,85%; e principalmente
Acre, excluindo as Capitais, numa demonstração de pelo setor de serviços, na proporção de quase 60%.
que pretende corrigir distorções e fazer investimen- Com todas as características da pequena cidade
tos. Noventa e cinco por cento desses recursos deve- brasileira do interior, São Manoel é tranqüila, segura e
rão ser aplicados na geração de emprego e renda e agradável. Seus moradores são profundamente empe-
na infra-estrutura dos Municípios desses Estados. nhados no desenvolvimento da cidade e na melhoria da
Apenas 5% serão aplicados em custeio. Daí a serie- qualidade de vida de todos os segmentos sociais.
dade da proposta. A atual administração, a cargo do Prefeito Nor-

Esperamos que a Câmara dos Deputados, por berto Martins Quental, vem cumprindo plenamente
intermédio da Comissão Especial que irá examinar a os compromissos assumidos durante a campanha. O
PEC, possa oferecer parecer favorável, porque, na objetivo é incentivar o desenvolvimento econômico e
verdade, o fundo vem resgatar uma série de ações a geração de empregos, sem menosprezar o aspecto
que deverão beneficiar a região amazônica. social, em termos de saúde e educação.
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Como representante do Estado do Paraná, Sr.
Presidente, fazemos questão de cumprimentar São
Manoel pelo transcurso de seu aniversário, prestando
nossa homenagem à população trabalhadora e ho
nesta, que procura, por meio das lideranças comuni
tárias, melhorar social e economicamente a vida do
Município. Receba também o Prefeito Norberto Mar
tins Quental, juntamente com sua equipe, nossos
cumprimentos pelo esforço realizado em prol do povo
de São Manoel e em estrito respeito aos prindpios da
ética administrativa.

Abordarei agora outro assunto. Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, criado por lei estadual, em 26
de abril de 1990, e instalado em 1° de janeiro de 1993,
o Município de Santa Mônica, no noroeste do Paraná,
veio integrar a constelação dos Municípios do Estado.
Pequeno, mas progressista, habitado por uma gente
laboriosa e dedicada, é sobre esse ponto do território
paranaense não conhecido da maioria que desejo
manifestar-me nesta oportunidade.

Santa Mônica pertence a uma região de larga
tradição, em termos de produção agrícola e pecuária.
O início de sua colonização data de 1951, quando fa
mílias inteiras, oriundas dos mais diversos recantos
do País, sobretudo do Nordeste, ali se estabelece
ram, atraídas não apenas pela fertilidade das terras,
mas também pelas boas condições de vida que ali pu
deram vislumbrar. E, combinando condições de solo e
clima com vontade férrea, com convicção plena de
haverem feito acertada opção de futuro, passaram do
sonho ao trabalho.

Idealistas e desbravadoras, essas pessoas in
cógnitas, Sr. Presidente, têm méritos enormes. Em
primeiro lugar, como disse, a vontade, o mérito de
acreditar, de saber apostar no futuro, de destemer
destemer as dificuldades, destemer o isolamento,
destemer as incertezas, destemer o desconhecido.
Mais do que tudo, porém, trata-se de cidadãos dota
dos da virtude da criação, da prática, do saber alcan
çar os objetivos traçados, não importa quão distantes
eles possam estar.

À sua maneira, modesta, singela e paciente
mente, os pioneiros de Santa Mônica compuseram
uma epopéia. E, por menor que seja, estamos diante
de uma história digna.

Em Santa Mônica somam-se hoje pouco mais
de 3 mil habitantes, distribuídos por uma área de cer
ca de 26 quilômetros quadrados. A maior parte da po
pulação vive no meio rural e se dedica à produção bo
vina e à lavoura algodoeira, principalmente. O Municí
pio cresce à taxa anual de 2,74%.

Esse perfil, Sr. Presidente, no todo, pouco difere
do perfil da maioria das cidades de seu porte, no inte-

rior paranaense: voltadas à produção, amantes da or
dem e da lei, donas de um cotidiano pacífico, profun
damente respeitosas com o meio ambiente, orgulho
sas de sua expressiva vivência comunitária.

Eis, nobres colegas, uma constatação que, sem
exagero, a mim me comove, como representante do
povo do Estado. Desse modo, não é outro o motivo
que me traz aqui. Santa Mônica constitui um exemplo
para o Brasil do sonho possível, da semente bem
plantada, da migração que deu certo.

Na ocasião, quero deixar registrado o meu enor
me apreço a Santa Mônica, na pessoa do ilustre Pre
feito José Otacílio dos Santos, das lideranças comu
nitárias e de todos os demais cidadãos. Juntos, eles
muito têm feito para elevar cada vez mais o Município
que ajudaram a criar.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Concedo a palavra, pela ordem, à nobre Deputado
Vanessa Grazziotin, do PT do Amazonas. Dispõe
S.Exa de cinco minutos, nobre Deputada.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Blo
co/PCdoB-AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, companhei
ras e companheiros, recentemente, as empresas de
telecomunicações que atuam no País promoveram
uma série de demissões. Esse fato fez com que apro
vássemos na Comissão do Trabalho a realização de
audiência pública no dia de hoje com a presença do
Ministro Francisco Dornelles. Essa audiência, porém,
não ocorreu porque S.Exa não pôde comparecer por
motivos plenamente justificáveis.

Abordo o assunto porque o Estado do Amazo
nas não ficou de fora da lista de demissões. A
EMBRATEL demitiu dois trabalhadores, técnicos qua
lificados, com anos de serviços prestados àquela em
presa, que, até há algum tempo, era pública, detinha
tecnologia de ponta e, sem dúvida nenhuma, foi cons
truída com o suor e a capacidade dos trabalhadores
brasileiros. Infelizmente, a maior porção acionária da
empresa hoje está em mãos de norte-americanos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, além de
vários outros trabalhadores em todo o Brasil, inclusive
no Amazonas, essa empresa demitiu o Sr. Antônio Ele
nir Pereira Rodrigues, que, na condição de dirigente
sindical e membro da Direção do Sindicato dos Traba
lhadores em Telecomunicações do Estado do Amazo
nas - SINTIEL Amazonas, entidade filiada à FITIEL e
à Central Única de Trabalhadores, dispõe de estabili
dade no emprego. Segundo a Constituição da Repúbli
ca, art. 8°, inciso VIII, ele não poderia ter sido demitido
pela EMBRATEL nas condições em que foi.
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Numa manifestação de total desrespeito à legis- Não podemos concordar com isto. O projeto foi inten-
lação brasileira - e, o que é pior e mais grave, à Cons- samente debatido na Comissão do Trabalho no dia de
tituiçã? Fede~al-, a ~MBRATELdemitiu o trabalhador hoje, com a presença de representantes das centrais
Antonio EI~nlr ~erelra. Rodngues, que tr~b~lhava na sindicais, federações e confederações. Apenas uma
empresa ha m~.ls de vinte anos e é um tecnlco extre- central sindical, que inclusive vem sendo denunciada
mamente quahfl~ad? . . . . pela imprensa nacional, concorda com o projeto de

Em decorrencla dlsso,.Sr. ~resldente, vanos tra- lei. As demais entidades o repudiam.
balhadores em telecomunlcaçoes acamparam em . _ . . ._
frente a uma das unidades da EMBRATEL na cidade A Comlssao de Trabalho deverá solicitar audlen-
de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, onde cia com o Presidente da República para pedir a S.Exa

ainda estão. que retire o projeto ou, no mínimo, a urgência consti-
Procuramos negociar com a empresa, mas não tucional, porque assunto tão delicado não pode ser

formos atendidos. O Sindicato, a Central e a Federa- resolvido por esta Casa em 45 dias. Encontram-se em
ção dos Trabalhadores não são recebidos pelos diri- jogo os direitos dos trabalhadores, que estão enfra-
gent~s 9a EMBRATEL, o que nos obriga ~ f~z~r. uma quecidos, perdendo os seus empregos. O Governo
denunCia forma~ contra. a empresa ao Mlnlsteno do parece querer legalizar definitivamente a retirada de
Tr~~lho. Tambem precls~mos fazer com que ~ Co- todos os direitos dos trabalhadores brasileiros.
mlssao de Trabalho da Camara dos Deputados Inter- .
venha a fim de evitar que atitudes como essa voltem a ._ ~spero que ~onslgamos p~ra. breve uma au-
ocorrer e para que essas demissões ilegais sejam dlencl~ co~ o PreSidente da Republlca para reverter
imediatamente revertidas. essa sltuaçao, que é extremamente grave.

Na última segunda-feira, participei de manifes- Muito obrigada, Sr. Presidente.
tação orga~izada não só pelo SINTTEL~ mas pela O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)-
Centra~ U~lca dos Trabalhadores e por diversos ou- Solicito aos Srs. Deputados que estão em seus gabi-
tros sindicatos de tra.balhadores, em frente à netes que compareçam ao plenário a fim de registra-
EMBRATEL. De nada adiantou: a empresa se mostra . . .
irredutível, não quer voltar atrás. É um absurdo! ~em ~uas presenças, para que tenha IniCIO a Ordem

Isso com que faz com que a Câmara dos Deputa- o Dia. .
dos tenha de recorrer ao Ministério do Trabalho, para O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. PreSidente,
que a direção dessa empresa se coloque no seu lugar. peço a palavra pela ordem.
Vir para o Brasil é um direito que ela tem, mas não pode O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio) -
pisar .na legislação brasileira, nem ela - a EMBRATEL Tem V.Exa a palavra.
amencana ~ nem nenhuma o~tra empresa.. O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.

Tambem quero falar rapldam~nte, Sr. ~reslde~- Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-
te, Sras. e Srs. Deputados, de projeto de lei encam~- sidente, Sras. e Srs. Deputados, apresentei ao Plená-
nhado rece~temente ~ es~a Casa ~el~ Poder Exe?ut~- rio da Casa projeto de lei que torna obrigatório o uso
~o, com pedldo,de urgencla urgentlsslma, o que SI~nI- do alfabeto braile nos cardápios dos restaurantes, ba-
fica que ~evera s~r aprovado num praz? de 45 dias. res, hotéis lanchonetes e similares em todo o País.
Esse projeto de lei tem apenas uma artigo e muda a '.
redação do art. 618 da Consolidação das Leis do Tra- Com esse p~~j~to,. abr~ço ~ causa d~s pessoas
balho - CLT que vigora no Pafs desde 1943. porta~o~as de deflcle~clas ~Isuals e ~u.e ainda ~ncon-

E 'rf ., d . t d' tram limites para praticar diversas atiVidades Simples
sse algo unlco o proje o IZ: do cotidiano, como freqüentar restaurantes, devido à

As condições de trabalho ajustadas inexistência de leis que lhes garantam tratamento es-
mediante convenção ou acordo coletivo pre- pecial.
valecem sobre o disposto em lei, desde que É bem verdade que tem crescido bastante a pre-
não contrariem a Constituição Federal e as ocupação com as pessoas portadoras de deficiênci-
normas de segurança e saúde do trabalho. as, preocupação que se reflete na adoção de mais

Ou seja, nesse projeto de lei, com um único arti- mecanismos para facilitar a vida desses cidadãos.
go e, o que é pior, com o agravante de estar tramitan- Assim sendo, convido os meus nobres colegas
do em regime de urgência constitucional, o Presiden- a ingressarem nessa luta, com a célere aprovação do
te Fernando Henrique Cardoso e o Ministro do Traba- presente projeto, que trará mais conforto a essa par-
lho. Francisco Dornelles, querem rasgar a CLT, que- cela da população.
rem retirar todos os direitos dos trabalhadores, con- Era o que tinha a dizer.
quistados com muita luta no passado e no presente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. MAURíLIO FERREIRA LIMA - Sr. Presi- transcorrido em 1° de outubro, instituído pela Lei nO
dente, peço a palavra pela ordem. 7.212, de 20 de julho de 1984.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles sampaio) - Quero também registrar o aniversário do Muni-
Tem V. Ex" a palavra. cípio de Arapongas, que está comemorando nesta

O SR. MAURíLIO FERREIRA LIMA (PMDB-PE. data ~ anos, com intensa programação de festej~s.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Parab~ns a .tod,? o povo de Arapongas, ao Prefeito
com tristeza, quero registrar nesta Casa as palavras Jo~é Blsca, a C~mara de Vereado~es e a todas as au-
da D. Hebe de Bonafini, figura conhecida no mundo tondades da, Cidade dos Passannhos, um orgulho
inteiro, umas das avós da Praça de Maio, que decla- para todos nos.
rou não concordar com o terrorismo, mas que sentiu E, amanhã, Sr. Presidente, aniversaria Cambé,
alegria e satisfação com a tragédia ocorrida na cidade no Paraná, cidade em que fui Vereador e Prefeito, que
de Nova Iorque. também comemora 54 anos. A mesma lei que criou o

O comportamento dessa veneranda senhora, Município de Arapongas criou o de Cambé, que hoje
cujos filhos foram trucidados pelos ditadores militares tem mais de 90 mil habitantes, é o nono maior parque
da Argentina e que durante anos desfilou em frente à industrial do Estado do Paraná e, assim como Ara-
Casa Rosada, na Praça de Maio, impondo-se ao pongas, é motivo de orgulho para nós. Parabenizo o
mundo inteiro, é uma resposta ao ódio que a vitimou. Prefeito Municipal, Zé do Carmo, o Vice-Prefeito, Cí-
O ódio de generais militares, o ódio de Jorge Rafael cero, a Câmara de Vereadores, as autoridades e o
Videla e de corja igual a ele, o ódio que trucidou seus povo de Cambé.
filhos e distribuiu seus netos para os carrascos. Só o Parabenizo igualmente o povo de Rolândia, pela
ódio que está dominan.do o mund~ pode levar essa realização de sua 14a Oktoberfest, uma maravilhosa
veneranda senhora a dizer o que disse. festa que faz justa homenagem à colonização alemã

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, só saire- daquela cidade.
mos dessa crise se f?~mos tolerant~s com a,s diferen- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero re-
ças. O mundo t~~ vanos d~uses, ~ao ~m so. O Deus gistrar o meu pesar pelo falecimento do ex-Deputado
em que os brasileiros acreditam fOI tr~zldo para cá há e ex-Senador Roberto Campos, a quem aprendi a
500 anos pelos port~gue~es, que aq~1 chegaram com respeitar e a admirar nesta Casa. Nem sempre con-
a espada.e a cruz. Nlnguem que aq~1 se encontrava - cordei com o seu pensamento, mas estive muito pró-
e eram milhares de pessoas - acreditava no Deus dos ximo dele. O Brasil perdeu um grande homem.

portuguese~. .. _. Deixo registrado também o meu protesto contra
~a C,hma, qu~ tem mais de 1 bllhao de hablt~n- o Governo paraguaio que, em 1995, promoveu a legali-

tes; nlngue~ acredita no no~so ~~us. No Nepal, nln- zação dos veículos roubados no Brasil, com a edição
guem acredita que Jesus Cnsto e filho d~ ~eus. ~ada da Lei n° 608. Esse ato traz graves reflexos para Foz do
povo te~ ~eu deus, sua crença, ~ua r~hglao. Nao ~e- Iguaçu, para o Paraná e para todo o Brasil, porque esti-
mos ~ direito de furar o olho ~e nmguem porque nao mula o furto de automóveis no nosso País. Já são mais
acredita n? nos,so ~eus ou nao pr~fess~ nossa cren- de 500 veículos roubados só neste ano. E, agora, pror-
ça. E, repito, so sal~emos dessa sltuaçao se formos rogaram os efeitos dessa lei. Como a lei é anterior a
tolerantes com as diferenças. 1995 estão roubando carros de anos anteriores.

. Assim como oS,ci~codedos da mesma mão_são 'Então, deixo aqui o meu repúdio a essa lei que
d!ferentes, o branco e diferente do prel,? e? machao é legaliza o furto de veículos no nosso Pais. No país vi-
diferente do homossexual, mas um na.o e melhor d? 'nh Paraguai eles chamam de "blanqueo" a prá-
que o outro. Temos de aprender a conviver com as dl- ~I o, o .' .
ferenças, ser tolerantes com elas, para que o mundo tlca de regul~nzar os carros roubados no BraSil e le-
não volte a ver cenas de terrorismo. vados para la.

Sr. Presidente, lamento as palavras de D. Hebe Por fim, Sr. Presi~ente, aproveito para falar .um
Bonafini e desejo que o mundo seja mais tolerante pouco sob~e !e~a q~e Já ten~o abordado ~esta tnb.u-
com as diferenças. na: a Substltulçao de Importaçao. Se o.confllto mu.ndlal

. se prolongar, poderá cessar o fornecimento de Insu-
O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. PreSidente, mos básicos para o Brasil, notadamente da agrope-

peço a palavra pela ordem. cuária. O Brasil depende de agroquímicos e fertilizan-
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - tes do exterior para manter essa produção de 100 mi-

Tem V.Exa a palavra. Ihões de toneladas de grãos, meu caro Deputado Del-
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela fim Netto. Sem o fornecimento de insumos, não haverá

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, produção agrícola. O Brasil tem de ter uma política de
Sras. e Srs. Deputados, parabenizo os Vereadores do segurança alimentar, produzir fertilizantes, agroquími-
Brasil pelo transcurso do Dia Nacional do Vereador, cos e outros insumos necessários à produção agríco-
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la, deixar de depender da sua importação. Urge desen- Não posso deixar de destacar a importância de
volvermos programa de substituição de importação. Roberto Campos na vida pública brasileira. Ele, que

Nesse sentido, há projeto de minha autoria tra- honradamente ocupou vários cargos públicos, foi um
mitando na Casa. Se não for aprovado esse projeto, dos maiores pensadores, economistas e intelectuais
outra idéia deverá ser discutida, porque o Brasil preci- da História brasileira.
~ de programa de substitui9ão de importações q~e o O Brasil perdeu essa personalidade no dia de
ajude a alcançar o super~vlt d.a balan9a comercIai e ontem. Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que to-
gere empregos. ~e.o Pais del.xar,de Imp~rtar e ~~- das as bancadas desta Casa devem prestar justas
mentar a produ~ao Interna, eVitara a evasao de dlvl- homenagens ao Sr. Roberto Campos. Infelizmente,
sas para o extenor. não podemos suspender os trabalhos desta sessão

Sr..Presidente, são. esta~ as m~d!da~ 9ue ju.lgo porque ele não era mais Deputado.
neces~ánas: a reforma tnbutána~ a ~Imlnulçao da Im- Embora tivesse algumas discordâncias em rela-
p?rtaç_ao, o aumento ~~ produçao Intern~ e uma le- ção ao seu pensamento, respeitava sua coragem, sua
glslaçao cada vez mais Justa para o BrasIl. bagagem, sua história, seu conhecimento, sua lucidez.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presiden- Neste momento, portanto, registro nos Anais da Câ-
te, peço a palavra pela ordem. mara dos Deputados o meu reconhecimento ao ex-Mi-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - nistro Roberto Campos, por tudo o que fez pelo Brasil.
Tem V.EX' a palavra. Sr. Presidente, é essa a razão do meu pronunci-

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela amento, que, te~ho certeza, ~eflete o pensamento do
ordem Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, há Congresso Nacional, q.ue. hOJe ch~ra ~ morte de ~m
um mês ocorreram atos terroristas em Nova Iorque e dos grandes homens publlcos da Hlstóna deste Pais.
Washington. Os Estados Unidos, há alguns dias, revi- Era o que tinha a dizer.
dam o atentado com outros ataques, atingindo inclu- A SRA. ANA CORSO - Sr. Presidente, peço a
sive alvos civis no Afeganistão. palavra pela ordem.

E é só nisso que se tem falado. Ninguém se refe- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
re ao atentado que ocorre em nosso País contra os Tem V.EX' a palavra.
s~rvj~ores públicos que, desde o início d~ste Gover~o, A SRA. ANA CORSO (PT - RS. Pela ordem.
na~ .tIveram sequer um c~ntavo de reajuste sal~nal. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Pol~tlca semel~~nte tem sido adot~da em !elaçao à Sras. e Srs. Deputados, os auditores fiscais da Re-
agncultura ~amlhar. O pequeno ~gncultor nao c~>ns_e- ceita Federal em exercício na Delegacia da Recei-
gue produzir, porque at~ agora. nao ~ouve nego~laçao ta Federal em Caxias do Sul lançaram manifesto
com o Governo a respeito do finanCiamento agncola. de apoio ao verdadeiro contribuinte e de condena-

São dois graves atentados cometidos por este ção ao código que defende o sonegador.
Governo que precisam ser repudiados - um contra o Neste momento, quero somar-me a esses
servidor público, outro contra o trabalhador rural- e profissionais, conhecidos pela imparcialidade e
que não têm merecido veiculação por parte da mídia seriedade com que conduzem suas ações, e solici-
nacional. tar a V. Exa a inserção desse manifesto nos Anais

Além da ofensa a essa parcela da população, da Casa.
há ainda a politica de desemprego, de miséria, de re- Quando servidores que têm pautado sua atu-
cessão e de alteração da balança comercial adotada ação pela isenção de críticas pessoais ou a gover-
pelo Governo Federal. ~os resolvem denunciar atos que lesam.o contribu-

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. Inte e trazem atraso aos avanços nos sistemas de
..' controles de sonegadores, devemos nos preocu-

MUIto obngada. par ainda mais com a dimensão dos fatos. Sob o
O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente, pretexto de modernidade e falsa defesa dos contri-

peço a palavra pela ordem. buintes, o nosso País está sendo dilapidado.
O SR PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - O Código de Defesa do Contribuinte, tal qual pro-

Tem V. EX' ~ palavra. po~to p~lo s~u aut~r, nada mais é do que a in~tituci~
nahzaçao da Impunidade dos sonegadores e o Incentl-

O SR. GE~~ANO RIGOTTO (PMDB.- RS. P~la voparaque eles continuem a lesar os cofres públicos.
ordem. ?em revlsao ~o orador.) - Sr. Presidente, tive Não podemos nos calar diante da gravidade da
oportunidade de conviver - como quase todos os P~r- situação, Sr. Presidente.
lamentares desta Casa - com Roberto Campos, pnn-
cipalmente quando ele foi Presidente da Comissão de
Finanças e Tributação.
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MANIFESTO DE APOIO AO VERDADEIRO risco dos trabalhos pelos agentes fiscais, especial-
CONTRIBUINTE DE CONDENAÇÃO AO CÓDIGO mente em áreas de fronteira (art. 37, inciso V).

QUE DEFENDE O SONEGADOR Segundo este Senador, que parece ser o repre-
Nós, Auditores Fiscais da Receita Federal, em sentante dos empresários, "é inadmissível que fiscais

exercício na Delegacia da Receita Federal em Caxias permaneçam por tempo indeterminado nas empre-
do Sul, vimos manifestar nosso integral apoio ao ver- sas, atrapalhando negócios e paralisando ativida-
dadeiro e bom contribuinte, àquele que, urgentemen- des", o que não é verdade, porém, jamais apresentou
te, necessita de proteção contra a injustiça fiscal, con- qualquer projeto de lei visando à redução e/ou elimi-
tra o congelamento da tabela do Imposto de Renda, nação da evasão fiscal criminosa. Esquece, acredita-
contra a regressividade da carga tributária que onera mos de forma deliberada, o conteúdo do Código Tri-
os salários e o consumo, contra o uso e abuso de me- butário Nacional, Lei n° 5.172/66, mesmo tendo utili-
didas provisórias, contra a vergonhosa evasão fiscal zado seus dispositivos no malfadado Código, já que
que toma do País e contra a impunidade dos frauda-
dores do Erário. esta lei dá toda proteção necessária ao bom desem-

Vimos nos manifestar de modo a condenar a penho da atividade empresarial, concedendo direitos
aprovação, da forma proposta pelo Senador Jorge (prazos para conclusão dos trabalhos fiscais, apre-
Bornhausen - PFUSC, do intitulado "Código de Defe- sentação do fiscal no início das auditorias, entrega de
sa do Contribuinte", que sob o "manto" de que o referi- termos lavrados, possibilidade para contestação dos
do instrumento dará condições de o contribuinte autos de infração) e impondo deveres fiscais (emis-
(leia-se o grande empresário) dialogar com o Poder são de documentos fiscais, escrituração de livros e
Público em condições de igualdade, sem estar acua- "recolhimento" de tributos). No aspecto dos deveres
do ou ameaçado, afinal "são os empresários que cri- fiscais, faz-se necessário informar que o empresário
am empregos e geram riquezas", esconde a verdade- não paga tributos, mas os recolhe, na medida em que
ira e real intenção: manter o Brasil como um Paraíso o valor dos tributos e contribuições estão embutidos
dos Sonegadores. nos preços dos produtos, sendo o verdadeiro contri-

Os verdadeiros e principais objetivos deste hi- buinte o consumidor final, especialmente assalariado;
Pócrita código são:

esse sim, paga impostos.1) inviabilizar auditorias complexas, que são re-
alizadas em instituições financeiras e em grandes Finalmente convocamos toda a sociedade, con-
empresas, em face da redução deliberada do prazo tra a possibilidade de aprovação deste Código, que
para execução e conclusão dos trabalhos: máximo protegerá o contribuinte sonegador, apresentado pelo
180 dias sem possibilidade de prorrogação (art. 46, Senador Jorge Bornhausen (PFUSC), que pare-
parágrafo único); ce-nos estar representando o mau empresário, uma

impedir a "visita fiscal surpresa" (denominada: vez que dificultará o combate aos grandes esquemas
batida fiscal), na medida que o agente fiscal deverá de sonegação ligados à máfia global, que se utilizam

2) avisar ao empresário, com 5 dias úteis de an- de lavagem de dinheiro.
tecedência, sobre o trabalho a ser fe~o; tal medida ex- Desta forma, o Brasil continuará sendo o País
tinguirá a possibilidade de flagrante de delito tributá- da Sonegação e da Justiça; continuará sendo, portan-
rio, beneficiando apenas sonegadores (art. 23, § 2~);

3) permitir ao devedor de tributos transacionar to, o País da Impunidade, o País que lota sua carcera-
com órgãos e entidades públicas e instituições oficia- gem somente com pessoas discriminadas por condi-
is de crédito, em igualdade de condições com aqueles ção socioeconêmica e racial; continuará premiando
contribuintes que honram com suas obrigações fisca- os "criminosos ricos", continuará justificando o ditado
is (art. 14); "Lei é direito para ricos e dever para os pobres"!!!

4) impedir que os agentes fiscais possam exa- Por todos esses fatos perguntamos:
minar livros e documentos relativos a tributos de com- Por que este senador se empenha em apresen-
petência de outra entidade tributária (federal/estadual tar e aprovar projetos para acabar com a guerra fiscal
e ou municipal). Como exemplo, o fiscal federal não entre os Estados, onde não há ganhadores e sem
poderá examinar livros do ICMS - Estadual (art. 37, perdedores, sendo que os únicos beneficiados são os
parágrafo único); empresários?

5) vedar ao Fisco a possibilidade de vir a des- Porque este senador não empenha todo seu pres-
considerar a personalidade jurídica de sociedades li- ligia político para viabilizar uma reforma tributária digna
gadas a fraudes tributárias (art. 16); e deste nome, que acabe com os tributos em cascata, que

6) dificultar o auxilio de força policial, no exercí- implante uma real progressividade da tabela de Imposto
cio das funções de fiscalização, o que aumentará o de Renda das pessoas físicas assalariadas?

.,.. ;_ :,'ó.~ ..
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Por que este senador não luta pelo fim dos in- O primeiro vestibular para os cursos de Direito,
centivos fiscais, que só beneficiam os empresários Turismo, Tecnologia em Informática, Ciência da Com-
poderosos e são um convite à corrupção e à fraude putação, Normal Superior (Educação Infantil e Ensino
contra o Erário? Fundamental), História e Letras será realizado no dia

Por que este senador não combate a vergonha 21 de outubro, domingo..A~ ins~rições já estão aber-
preconizada pelo Refis, que premiou os maus contri- tas e encerram-se no proxlmo dia 18.
buintes e principalmente os sonegadores, espezi- A Pós-Graduação oferece vagas nas áreas de
nhando o contribuinte correto, que mantém seus tri- Educação (Psicopedagogia, Docência do Ensino Su-
butos e contribuições em dia? perior e Coordenação Pedagógica), Direito Civil e

Por que este senador, do alto de seu prestígio e Processual Civil e Planejamento em Gestão Ambien-
influência política, não se torna um defensor da edu- tal. A UVAlCabo Frio ainda dispõe de uma série de
cação fiscal do povo brasileiro, principalmente do ins- cursos de extensão com ênfase na formação profissi-
tituto da nota fiscal, fazendo ver o povo que a única onal para o setor Turístico, como Administração e Ge-
garantia de que o imposto que ele paga ao adquirir rência de Pousadas, entre outros.
qualquer mercadoria, produto ou serviço, somente A chegada da UVA em Cabo Frio será um marco
será recolhido pelo empresário se for emitida a nota na história do Município e certamente contribuirá para
fiscal? Além de fortalecer a legislação que puna, efeti- o desenvolvimento da região. A cidade, como todos
vamente, o estabelecimento que frauda a emissão de sabem, é um dos principais pólos turísticos do Brasil e
nota fiscal? tem como principais atividades econômicas extração

Por que mesmo em face da enorme sonegação de petróleo, produtos alimentícios, pesca, indústria
existente, amplamente divulgada pelo próprio Gover- têxtil, além da vocação natural para turismo, lazer e
no, este senador tenta enfraquecer ainda mais o po- entretenimento. "O objetivo do projeto é oferecer um
der de fiscalização dos órgãos públicos, quando de- ensino de qualidade para que o cidadão da região
veria fortalecê-lo? permaneça em seu Município, ajudando a desenvol-

Por que este senador não se opôs à vergonhosa vê-lo", a!irmo~ ~ Reitor da Universidade, Mário Veiga
alteração promovida pelo art. 34 da Lei n2 9.249/95, de Almeida Junior.
que acabou com o crime de sonegação, desde que o Com a missão de formar recursos humanos
criminoso recolha o tributo ou contribuição que rou- qualificados para a atuação na esfera profissional e
bou da sociedade, antes do oferecimento da denún- científica e de atender às necessidades do cresci-
cia pelo Ministério Público? Ou será que o ladrão (de mento regional, a UVA chega ao Município em mo-
galinhas/banco) que for apanhado pela polícia, ao de- mento promissor para participar do desenvolvimento
volver o fruto de seu delito (aves/dinheiro), poderá da Região dos Lagos, que hoje conta com cerca de
também ficar livre da punição? 500 mil habitantes, e incentivá-lo.

ESTE MANIFESTO É UM REPÚDIO DO~ Segundo o Prefeito da cidade, Alair Corrêa, as
AUDITORE§ FISCAIS DA RECEITA FEDERAL A famílias estão mais tranqüilas porque seus filhos não
APROVAÇAO DO DENOMINADO "CÓDIGO DE mais deixarão a região para procurar outros centros
DEFESA DO CONTRIBUINTE", QUE, NA de estudo superior. Disse ainda: "Nós temos uma ju-
REALIDADE, FOI CRIADO PARA BENEFICIAR OS ventude muito mais atenta ao lado cultural. Cabo Frio
SONEGADORES, EM DETRIMENTO DAQUELE vive um grande momento em função da chegada da
CONTRIBL!INTE QUE. CUMPRE COM SUAS Universidade Veiga de Almeida".
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS, ESPECIALMENTE A Com o campus de Cabo Frio, a Universidade Vei-
CLASSE DE !RABALHADORES A.SSALARIADOS. ga de Almeida ampliou sua área de atuação com o ob-

O SR. IEDIO ROSA - Sr. PreSidente, peço a pa- jetivo de participar do desenvolvimento da Região dos
lavra pela ordem. Lagos. Os cursos oferecidos, sejam eles de gradua-

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) ção, pós-graduação ou extensão, consideram a voca-
- Tem V.Exa a palavra. ção da cidade earredores para o turismo e a ecologia.

O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PFL - RJ. Pela ordem. O campus está localizado em área privilegiada
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e na Estrada de Perynas, junto à Lagoa de Araruama,
Srs. Deputados, uma paisagem inspiradora e o compro- onde foi construído com avançada concepção de es-
missa de ensino de qualidade - foi nesse cenário que paço acadêmico, integrando-o à natureza local. A par-
se inaugurou ontem, dia 9 de outubro, a primeira univer- ceria com a Marinha Brasileira, através do Instituto de
sidade de Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro: a Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, garante o
Universidade Veiga de Almeida. Com uma área de 11 uso de equipamentos profissionais, a realização de
mil metros quadrados, o novo campus da UVA oferece- estudos e pesquisas, o desenvolvimento de cursos
rá cursos de graduação, pós-graduação e uma série de técnicos e programas de estágio em áreas ligadas ao
cursos de extensão para formação profissional. meio ambiente.
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Além de atender à demanda regional por forma- ros, registro que, neste ano, o Rio Grande do Sul de-
çã.o de re~urs~s huma~os, com o c~mp~s ~~ Cabo verá produzir 1 milhão e 88 mil toneladas de trigo,
Fno, a UniversIdade Veiga de Almeida vlablhza que numa área total de 605.497 hectares.
estudantes de outros Estados encontrem uma alter-
nativa que reúna qualidade de ensino ao prazer de Nos últimos três anos, a política adotada pelo
estudar em uma cidade de veraneio. É mais uma for- Governo do Estado, de estímulo à produção, aumen-
ma de atrair desenvolvimento para a região. tou a área plantada. Além disso, estamos investindo

A universidade não apenas contribuirá para a na pesquisa agropecuária, através da revitalização
fixação da juventude da Região dos Lagos na pró- da FEPAGRO.
pria área, como será um pólo de atração de ensino S P 'd t S S P I t t
superior de qualidade para todo o País, posto que , r.. resl ~n e,. ras:.e rs. ar a~~n ares, a!TI-
Cabo Frio e os Municípios circunvizinhos _ Arraial bem assinalo a .Insat!sfaç.ao dos bancanos, que ve_m
do Cabo, Armação de Búzios, São Pedro da Alde- tent~ndo negociar ha mUito tempo com a Federaçao
ia, Iguaba Grande, Araruama e Saquarema _ dis- Naclona,1 dos Bancos. ,. .
põem de inúmeras residências de veraneio que po- Ate agora os bancanos obtiveram da FENABAN
derão servir não somente aos filhos dos proprietá- proposta de reposição salarial de apenas 4%, quando
rios, mas também para locação aos estudantes a inflação ~nu~1 foi a~ima de 8%. Os bancos federais
nos meses letivos. e estaduais ainda nao apresentaram proposta con-

Como Deputado Federal representante da Re- ~reta ge reajust,e salarial que contemple pelo menos a
'- d L - f rt di' . Inflaçao do penado.glao os agos, nao me u o e e oglar a parcena en- ., .

tre a Prefeitura Municipal de Cabo Frio e a UVA, por Com ~s taxa~ de Juros vigentes em nosso Pal~,
levar adiante esse empreendimento em terreno antes o~ ~ancos tem obtido fartos lucros. Está na hor~ de dl-

, .. vldlr um pouco desses lucros com a categona dos
pertencente a Compa.nhla sallna~ Perynas.. bancários e com a sociedade. O acordo que os ban-

Apresento, por fim, meus sinceros cumpnmen- cários buscam é fundamental para dar mais dignida-
tos ao Reitor Mário Veiga de Almeida Júnior e ao Pre- de à categoria.
feito de Cabo Frio, Sr. Alair Francisco Corrêa, pela ini- .
ciativa de criação do campus da UVA no Município, Ao longo. desses sete anos os ~ervldore~ do
augurando-lhes sucesso na condução do ensino su- Banc.o?o Brasil r8<?eberam ~p~nas 1,77'0 deoreaJuste
perior e torcendo para que o evento represente mais salanal, e os ~a Ca!x~ Economlca Federal, 1 7'0. Isso é
um passo firme do progresso da nossa querida Re- lamentável e In~~eltavel. . .
gião dos Lagos. ,. Port~nto, e Justo o pleito da catego~la dos ba_n-

Outro acontecimento que merece minha consi- canos, cUJa ~at~ base ~ em agosto. Ate a~ara nao
deração, Sr. Presidente, é a inauguração da internaci- ~ouve negoc~a9oe~ sén~s com .os ~anqu~lros. Por
onalização do aeroporto de Cabo Frio e a apresenta- ISSO, os bancanos temleito parahsaçoes rela~pagos
ção da aeronave da Empresa TEAM Transporte Aé- como forma de. pressao, buscan,do o entendimento
reo - fato ocorrido também no dia de ontem, quando com os banqueiros em todo o Pais.
foi oferecido aos participantes da cerimônia um vôo Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
panorâmico na Região dos Lagos, que foi coroado de registrar a implantação, no Estado do Rio Grande do
êxito. Sul, do Centro de Excelência Ibero-Americano em

Ao presidente da TEAM, Sr. Jorge Schettini Se- Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC.
abra, os melhores votos de sucesso. Falo em meu Aquele Estado deu importante passo, no últi-
nome e, tenho ~~rteza, no dos residentes e freqüen- mo mês, com o lançamento do Programa Nacional
tadares da Reglao dos Lagos. de Microeletrônica - DESIGN e receberá 240 mi-

Doravante a Região dos Lagos estará à disposi- Ihões para o desenvolvimento do projeto, que o co-
ção do mundo por via aérea. É gratificante, sem dúvida. locará como um dos pontos de referência de uma

Era o que tinha a dizer. rede nacional de desenvolvimento de tecnologia
Obrigado. avançada. Os Estados do Rio Grande do Sul e de
O SR. ORLANDO DESCONSI - Sr. Presidente, São Paulo serão as âncoras desse projeto de de-

peço a palavra pela ordem. senvolvimento do setor de microeletrônica no Bra-
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - si!. A construção do laboratório do CEITEC, orçada

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Orlando Desconsi. em quase 100 milhões, é uma ação conjunto do
O SR. ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela Governo gaúcho, da Prefeitura de Porto Alegre,

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, das universidades, das entidades empresariais e
Sras. e Srs. Deputados, cidadãs e cidadãos brasilei- da Motorola Semicondutores.
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Estamos buscando, na bancada gaúcha, apoio No início do século XXI, o grande desafio da ad-
para garantir recursos federais também para esse ~inistraçã~ pública foi exatamente d?tar o País de um
projeto que é pioneiro no Brasil e na América Latina. sistema eficiente pelo qual a pressao por remunera-

,... ção, que é legítima em toda as sociedades, fosse ure-
MUito obngado, Sr. Presidente. lativizada" pela eficiência do serviço público.
O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente, Não entendo como uma autoridade do Governo

peço a palavra pela ordem. Federal - o Sr. Ministro da Educação - não tenha
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - essa preocupação. Uma boa universidade, um servi-

Tem V.Ex" a palavra. dor público c0'"!1 ?apa~idade de trabalho a'!1pliada. r~
presentam salano Indireto para a populaçao brasllel-

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela ordem. ra. Quanto mais eficiente for o servidor público menor
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. a pressão por remuneração daqueles setores da soci-
Deputados, eventuais ouvintes desta sessão, não há edade que se beneficiam do bom serviço público. A
nenhuma glória em triunfar sobre greve justa e prolon- grande pressão por salário se faz à medida que, além
gada - única maneira que o servidor público tem de se de haver processo de degradação do sistema salarial
fazer ouvir, desde que a Constituição de 1988 fixou o em n?s~o País, há d~gra.9ação da eficiência do servi-
direito de greve como forma legítima de reivindicação. ço publico e da destmaçao dos seus produtos.
Não há outro jeito de ele ser ouvido nesses anos de in- Apelo para o Ministro da Educação, Sr. Paulo
diferença com a reconstrução e com o que poderia ser Renato, que é reitor e também professor, no sentido
a necessária modernização do Estado brasileiro. de que receba os professores e os servidores públi-

A tradição administrativa do País veio da França. cos para uma negociação imediata, na tentativa de
O modelo francês de gestão pública e de administra- deter as conseqüências nefastas, traumáticas e irre-
ção, as idéias de probidade, de impessoalidade, de cuperáveis que a greve tem provocado em nossa so-
capacidade administrativa regular e sistematicamen- ciedade. Uma geração inteira se prejudica com movi-
te avaliada é que deram ao Brasil, com tod~s os pro- mentos paredistas na área do magistério. É como se
blemas enfrentados nesses anos, capaCidade de houvesse uma lacuna na razão e no conhecimento
c~mpetição int~rna; e à nO:,sa admini~tração, condi- dessa mesma geração. E este Governo não terá
çoes de sobreviver aos penodos de cnse. como acertar essa conta com a sociedade. Poderá

Os servidores públicos, especialmente os das acertar com a história da sociedade brasileira, mas
universidades públicas brasileiras, têm de ser anali- não com essa geração prejudicada. O Ministro Paulo
sados e estimulados pelo Governo por uma caracte- Renato tem sensibilidade para entender esse proble-
rística muito simples, própria da natureza do serviço ma, porque no poder tem mais tranqüilidade para as-
público em qualquer sociedade que se queira compe- sumir sua responsabilidade. É nos momentos de crise
titiva: o servidor público é do Estado, é aquele que ul- que os grandes líderes se destacam.
trapassa o caráter provisório dos ma~~atos dos. g.o- Sr. Presidente, solicito a V.Ex" que faça chegar
vern_antes e ~ermanece como a memona da admmls- este pronunciamento ao Sr. Ministro da Educação,
traça0 do Pais. para que os professores e servidores públicos federa-

~ França - país que d.es?~ o século pass~~o in- is sejam atendidos pelas autoridades do Estado bra-
fl~enc~o~ o BraSil na constltUlçao da sua admlnlstra- sileiro, a fim de darmos solução satisfatória a esse
çao publica - .. qu~ndo com~çou ? r?roce~o de refor- movimento legítimo sob todos os aspectos.
ma e modernlzaçao do serviço publico, nao o fez des- . '
conhecendo a necessidade de valorização do serviço Obngado.
público e, m~ito ~~i~, das un!ve~sidades, porgue um O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
professor UnlVersltano, um tecnlco, um Cientista da V.Exa será atendido em conformidade com o Regi-
universid~de e dos institutos de pesquisa só. são do- mento da Casa.
nos daqUilo que cedem. O bom professor e aquele '.
que, ao transmitir o conhecimento, transfere para a O SR. MANOEL VITORIO - Sr. PreSidente,
sociedade, por meio dos seus alunos e dos setores peço a palavra pela ordem.
que se beneficiam da sua pesquisa, conhecimento O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _
larga~ente ~~u~ulado por uma .geração .de cienti~- Tem V.Ex". a palavra.
tas. Nao há clencla nem pedagogia que seja construl- .
da no momento mesmo em que o conhecimento está O SR. MANOEL VITORIO (PT - MS. Pela or-
sendo elaborado. É sempre um processo histórico de demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é mui-
constituição do conhecimento e da criação das civili- to importante o que tenho a dizer, até porque diz res-
zações modernas e da nossa civilização. peito aos Deputados desta Casa.
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Muitas vezes, nós somos julgados pelas pesso- O SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente, peço
as que assistem à TV Câmara, porque somos chama- a palavra pela ordem.
dos ao plenário e dados como ausentes - isso acon- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _
teceu comigo ontem. Não estou falando do problema Tem VExa. a palavra.
somente porque ocorreu comigo, pois vários Deputa-
dos, quando estão nas Comissões, já passaram por O SR. JAIME MARTINS (Bloco/PFL - MG. Pela
isso. Ontem eu era o primeiro inscrito para falar neste ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
horário, mas perdi a vez. te, Sras. e Srs. Deputados, a brutal tragédia provocada

em Nova York pelo terrorismo ainda mantém o mundo
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - em suspense. As lições da chacina começam a ser en-

Deputado Manoel Vitório, quando o Deputado se en- tendidas e os governos se organizam para enfrentar
contra na Comissão está ausente do plenário. novos desafios. Entretanto, dos escombros nasceram

O SR. MANOEL VITÓRIO - Sim, Sr. Presidente, não apenas a dor, o assombro, a revona, os desejos
mas é preciso esclarecer que nem todos os Deputa- primitivos de vingança, mas também a admiração, o
dos que não respondem à chamada estão ausentes respeito e o reconhecimento ao magnífico exemplo de
da Casa. E se tratava de denúncia grave, que diz res- heroísmo, dedicação e coragem dos bombeiros da-
peito à igualdade racial. quela cidade. Mais de trezentos, entre eles todo o co

mando da corporação, se imolaram no cumprimento
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - do dever. É o mesmo exemplo de desprendimento tan-

VExa pediu a palavra pela ordem ou para dar como tas vezes já dado aos brasileiros por nossos "soldados
lido seu pronunciamento? do fogo". Nada temos a invejar quanto a isso.

O SR. MANOEL VITÓRIO - Pela ordem, mas Mas a televisão tem-se esmerado em mostrar o
quero fazer o registro, Sr. Presidente. trabalho das equipes de resgate, e aí constatamos a

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - dura realidade: estamos muito, muito longe da capaci-
Pois então será registrado. dade dos americanos no que respeita a máquinas,

O SR. MANOEL VITÓRIO - Não tenho pronun- equipamentos, recursos materiais modernos. Convive-
ciamento escrito. Trata-se de registro de importância mos despreocupadamente e de forma irresponsável
para o funcionamento da Casa, Sr. Presidente. com o risco de tragédias em relação às quais não tere-

Ontem, na Comissão, afirmei que vinha ao ple- mos como nos defender e que custarão, igualmente, a
nário fazer este registro, mas acabei, no meio do ca- vida aos nossos bombeiros, que se assemelham a sol-
minha, sendo prejudicado pelo tempo. .dados enviados para o combate de mãos desarmadas.

Trata-se do seguinte: mais de 92% dos funcio- O Brasil conta hoje com dezessete corporações
nários demitidos quando da privatização eram negros independentes de bombeiros, que figuram no capítulo
e afro-descendentes. Esse foi um dos maiores crimes sobre segurança pública da Carta Magna lado a lado
de racismo cometidos em nosso País pela Noroeste com as Polícias Militares e Civis do País. Essas car-
do Brasil, e não poderia deixar de registrá-lo. porações trabalham na prevenção, no combate a in-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - cêndios, em atividades de defesa civil, em perícias de
Está feito o registro de V.Exa, nobre Deputado Manoel incêndio e em salvamentos diversos, incluindo as
Vitório, em conformidade com o Regimento da Casa. ações de resgate de vítimas de crimes e acidentes.

O SR. SÉRGIO REIS - Sr. Presidente, peço a Entretanto, e aqui reside uma grande e absurda omis-
palavra pela ordem. são, o Plano Nacional de Segurança Pública cuida

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - apenas e tão-somente das Polícias dos Estados, re-
Tem VExa. a palavra. sumindo sua meta ao combate à criminalidade, tendo

O SR. SÉRGIO REIS (PTB - SE. Pela ordem. o índice de homicídios como funesto e supremo crité-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo à rio para a distribuição de recursos.
Casa que encaminhei ofício ao Governador Albano Em recente documento subscrito pela totalida-
Franco solicitando que Sergipe seja pioneiro no Nor- de dos comandantes daquelas corporações - ho-
deste no sentido de não cumprir o horário de verão, mens que sabem muito bem do que estão falando -,
tendo em vista que, segundo o relatório do Dr. Petrô- datado de 18 de julho último, e que fiz questão de en-
nio, as crianças são as que mais sofrem durante esse dossar, encaminhando-o ao Ministro da Justiça, Dr.
período, o que acaba prejudicando toda a população. José Gregori, foi claramente demonstrada a necessi-
Como no caso do Nordeste a energia economizada dade de esses órgãos se reequiparem, haja vista sua
durante esse período é mínima, não achamos neces- atuação cotidiana junto à comunidade brasileira nos
sário que o horário de verão aconteça em Sergipe. momentos de infortúnios diversos.
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Propunham ali um plano de reequipamento dos de ocorrências atendidas por mês e do que necessi-
Corpos de Bombeiros do Brasil, através do Fundo Na- tam em recursos para se reequiparem. A proposta, lú-
cional de Segurança Pública, l3ue agora, após a heca- cida e transparente, chega a propor critérios para a
to~be de Nova York, soa mais que oportuno e apro- distribuição dos recursos, segundo o número de ocor-
pnado - t~rnou-se urg~nte. . rências atendidas por mês - as necessidades, o nú-

Analisando as ~ç,?es ~Ienc~~as no Plano Naclo- mero de habitantes.
nal de Segurança Publica, Identificam-se nelas atua- .. . .
ções típicas das guarnições de Bombeiros Militares. A palavra agora esta com o Ministro Jose Gre-
Não há espaço aqui para detalhá-Ias, mas foram ex- gori. Vamos aguardar atentos sua resposta. A socie-
tensamente analisadas no documento entregue ao dade, assustada com tantas tragédias, espera que
Ministro. ela não chegue tarde demais.

A realidade ~ que, assim como as políc~as. os Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamen-
Corpos de B?~belro~ envolvem-se nas .questoes de to seja divulgado pelos órgãos de comunicação da
segurança publica, seja atuando em apoIo aos dema- Casa e pelo programa A Voz do Brasil.
is órgãos em operações de contenção de rebeliões ..
em presídios, seja tomando medidas preventivas por Era o que tinha a dizer.
ocasião de manifestações populares como greves, e Muito obrigado.
até mesmo quando em operações especiais, ao pos- O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
sibi litar o acesso de agentes de outros órgãos a locais peço a palavra pela ordem.

de risco. O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
O que se vê porém é que os investimentos nos Tem V.Exa. a palavra.

Corpos de Bombeiros, na história de cada corporação,
têm sido muito poucos. Daí o grito de socorro extrema- O SR. FERNA~DO CO~UJA.(Bloco/PDT - SC.
mente oportuno que eles lançaram à sociedade. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-

É absolutamente estranho observar que esse side~te, Sras. e S.rs. Deputadc:s, este será o século da
pleito dos comandantes-gerais, na verdade falando velhice. No.Brasil, a pr~~orçao. de pessoas com ~o
em nome de todas as comunidades que assistem da anos ou maiS, que no iniCIO do seculo XX era de 3,2 Yo,
sociedade que protegem, atende apenas a dezes~ete p~s:ou para 7,7%, ~m 1990, .correspond:n~o a 10,6
Unidades da Federação. mllhoes. Temos a oitava maior populaçao Idosa do

Poderiam indagar por que não foram incluídos mundo.
os outros dez Corpos de Bombeiros dos outros Esta- Para se ter idéia das mudanças, em 1950 vi-
dos nesse pedido, mas a explicação é óbvia: esses via-se, em média, até os 45 anos; atualmente, até os
são orgânicos de suas respectivas Polícias Militares, 68,2 anos. A redução da natalidade, da mortalidade e
de onde recebem recursos humanos e materiais; já o aumento da expectativa de vida, graças à imple-
abrangidos, portanto, pelo Plano Nacional de Segu- mentação de políticas públicas de saneamento, são
rança Pública. Ou seja, essa situação kafkiana discri- as explicações para o fenômeno que ocorre no mun-
mina, pune, despreza os bombeiros que não estão in- do. Isso é mais evidente nas regiões com condições
corporados às Polícias Militares. socioeconômicas favoráveis, como a Região Sul do

Discrimina, pune, despreza, portanto, o cidadão Brasil, por exemplo, onde grande número de comuni-
desses Estados e, pior ainda, os contribuintes, cujos dades surpreende pelo avanço da faixa etária de seus
impostos estão sendo drenados, por um artifício incon- habitantes.
seqüente, para a segurança apenas de seus compatri- Precisamos lembrar que as pessoas idosas es-
otas dos demais Estados, onde impera outro modelo tão sob maior risco de ocorrência de problemas de
de serviço público. Quer me parecer que isso cheira a saúde física e mental e de perda da autonomia para a
grossa inconstitucionalidade. Que o digam os juristas. realização das atividades básicas da vida diária, em

A média de 44.298 ocorrências ao mês, atendi- comparação com os demais segmentos etários popu-
das pelos Corpos de Bombeiros Militares indepen- lacionais. Serão necessárias medidas efetivas de pre-
dentes, é a justificativa coerente para a inserção das venção e apoio social para evitar que em breve tenha-
Corporações de Bombeiros no Plano Nacional de Se- mos um grande contingente de idosos doentes e de-
gurança Pública. pendentes, determinando sofrimento e sobrecarga

Para preparar sua proposta, encaminhada ao para o idoso, a família e a sociedade. O Brasil precisa
Ministro da Justiça, foi feito cuidadoso levantamento de uma legislação atual, contemporânea, sintonizada
do número de cidades, de habitantes, de bombeiros, com nossos problemas demográficos.
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. _Assim sendo, é de fundamental importância a Chegamos ao novo milênio com grande evolu-
cnaçao do Estatuto do Idoso, que objetiva garantir ção da ciência e da tecnologia, com os conhecimen-
atendimento prioritário aos maiores de 60 anos, asse- tos médicos muito avançados, possibilitando às pes-
gurando-Ihes o direito à vida, à saúde, à alimentação, soas viverem mais quantitativamente. Entretanto,
à moradia e ao lazer. também testemunhamos o avanço de um processo

Verificamos também que não há regulamentação de exclusão da população mais idosa. O Brasil é um
no que se refere a casas de atendimento a idosos. Fre- país injusto com os idosos. Do ponto de vista românti-
qüentemente há denúncias de maus-tratos e outros co, às vezes idolatramos a experiência dos mais ve-
procedimentos, porque algumas dessas casas aca- lhos, mas, ao mesmo tempo, percebemos que a soci-
bam se tornando verdadeiros caça-níqueis. Ternos edade como um todo se esquece disso. Nos últimos
também conhecimento de que donos de mercearias e anos houve no País avanço muito rápido das idéias
pequenos armazéns retêm o cartão bancário do idoso neoliberais. Com isso, a valorização do financeiro,
aposentado ou do que recebe renda mínima como ga- que já era grande, virou idolatria. E esquecemos as
rantia do pagamento da conta no final do mês. pessoas, principalmente aquelas que já não podem

Há muito o que disciplinar, e precisamos ter pre- contribuir com ~ sociedad~ c~pitalista. Vamos tentar
ocupação em relação ao futuro. Há também que se ~udar essa ~eahdade. A cnaçao d~ Estatuto do Idoso
rever o pagamento da renda mínima, prevista na e um passo Importante nesse sentido.
Constituição de 1988, que se destina à população Sr. Presidente, peço que meu discurso seja pu-
que não tem recursos. Ela está sendo paga pelo Go- blicado no Jornal da Câmara e divulgado pelo pro-
verno, com a exigência de que a renda familiar do be- grama A Voz do Brasil.
neficiado seja menor que um salário mínimo, mesmo Aproveito o momento para entregar vários re-
se a família for composta por quatro pessoas. Isto é, a querimentos de indicação de minha autoria.
média da renda familiar não pode ser maior que 25% Muito obrigado.
do salário mínimo, para que o idoso ou a pessoa por- .
tadora de deficiência tenha direito a receber do Go- O SR. OLIVEIRA FILHO - Sr. PreSidente, peço
verno a renda mínima. a palavra pela ordem.

As leis se não modificam a realidade de pronto O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
, tr I d b t d .' Tem V.Ex". a palavra.servem como es mu o ao e a e e po em proporcIo-

nar mudanças. Há alguns anos era muito comum che- O SR. OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PRo Pela or-
garem em prontos-socorros e emergências crianças demo Sem.revisão do orador.) - Sr. Pre~ident.e~ cumpri-
submetidas a maus-tratos. Isso diminuiu em função mento a cl?ade de ~rapongas ~elo anlv~rsano ~ome-
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando o morado hOJe, especialmente o Vice-Prefeito da cidade,
Estatuto foi criado, o debate foi provocado e vimos al- G~to Grassano, que pertence ao Partido Liberal. Cum-
terada a problemática da infância no Brasil. Hoje, há pnm~nt.o e ~omenageio tamAbém todos o~ fu~cionários
preocupação muito grande de vários setores _ da im- da R.adlo_Camara, da.!V Camara e ~o~ orgaos de.co-
prensa, do Ministério Público, de setores governa- mUnlc~çao_da Casa, Ja que sou profiSSional de rádio e
mentais - com a criança. Essa mesma preocupação comunlcaçao.
não existe em relação ao idoso. Como médico, sou Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje vou
testemunha do grande número de vítimas de falar sobre a Ponte da Amizade, construída no sul do
maus-tratos que chegam para atendimento. Imagino Brasil, em Foz do Iguaçu, ligando o Brasil ao Para-
que seja maior ainda o número daqueles que perma- guai, com o objetivo de promover a amizade, o comér-
necem sem socorro. cio, o intercâmbio em todos os níveis, enfim, de forta-

Quando analisamos os dados do Censo Demo- lecer a união dos dois países.
gráfico do Brasil, vemos que idoso é quase sinônimo Essa ponte deveria servir para incrementar rela-
de pobreza, tendo em vista a situação criada no País. çôes comerciais e facilitar o tráfego comercial e turísti-
Por mais que o Governo se esforce não percebemos co. No entanto, ao longo dos anos, constatamos com
uma ação clara e profícua nessa direção. Precisamos preocupação que seus objetivos iniciais foram desvia-
debater a questão. É importante que esse projeto seja dos. Atualmente, o que verificamos é o agravamento
discutido em plenário. O Parlamento tem também a das tensões entre as duas comunidades vizinhas.
função de antever o que vai acontecer no futuro, criar Nos últimos anos, percebemos que, através
legislação adequada e preparar o País para a altera- dela, intenso tráfico de armas e drogas abastece nos-
ção demográfica que está acontecendo. 50 País. Conforme estatísticas da Polícia Federal, a



Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 49047

fronteira sul do Brasil é o nosso calcanhar-de-aquiles,
no sentido de facilitar todo tipo de atividades ilegais.

A "Ponte da Inimizade" - vamos chamá-Ia assim
- também é um corredor de carros roubados no Bra
sil, que, levados para o outro lado da fronteira, são le
galizados descaradamente, sem nenhum respeito às
leis e aos direitos brasileiros, consagrados em con
venções internacionais.

Como se isso não bastasse, a ponte é passa
gem para brasileiros que, do outro lado da fronteira,
são enganados por mercadores inescrupulosos que
vendem todo tipo de artigos e produtos falsificados,
adulterados, de péssima qualidade e sem nenhuma
garantia, violando todos os direitos do consumidor,
sem que nenhuma medida legal possa ser adotada,
uma vez que se trata de outro território.

As facilidades e a falta de controle e de fiscaliza
ção por parte das autoridades brasileiras fomentam
alto índice de criminalidade na região de Foz do Igua
çu. Nas estradas que dão acesso à região há toda
uma gama de irregularidades e de transgressões das
leis brasileiras, em uma "terra de ninguém".

Não estou criticando o Governo Federal. Sou da
base governista, tenho votado com o Governo, mas é
meu dever chamar a atenção de nossas autoridades
para os problemas que vêm ocorrendo na fronteira
com o Paraguai, onde milhares de brasileiros são as
saltados diariamente. Corrupção de todos os tipos e
em todos os níveis é o resultado dessa verdadeira
"Ponte da Inimizade".

As autoridades do pais vizinho são inócuas, per
manecem indiferentes, pois a situação é sempre van
tajosa para os paraguaios. E os brasileiros, com a
passividade já consagrada, deixam de tomar as medi
das que a situação requer.

Os prejuízos que a nossa indústria amarga com
o grande volume de contrabando são inadmissíveis,
pois os vizinhos estão ganhando sozinhos, sem que o
Brasil esteja levando alguma vantagem com a referi
da ponte.

Agora, temos uma nova situação: a dos brasilei
ros proibidos de trabalhar no Paraguai. Os paraguaios
podem vender mercadorias falsificadas, apropriar-se
de nossos carros, atravessar a fronteira e trabalhar
em nosso território, fazer todo tipo de negócio ilícito.
Podem receber nosso dinheiro e nosso povo, corren
do atrás do sustento diário, mas nós não podemos
trabalhar no território paraguaio.

Por isso, solicito publicamente às autoridades
brasileiras - das esferas diplomática, federal, estadu
al e municipal, dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário - que apliquem rigorosamente as nossas
leis, para que a ponte seja verdadeiramente a Ponte
da Amizade.

Até o presente momento, constatamos que ela
só tem servido aos interesses da população paraguaia
e ocasionado inúmeros prejuízos ao Brasil. Até quando
permaneceremos indiferentes a essa situação alta
mente prejudicial aos interesses nacionais? O respeito
às leis deve ser mútuo. A relação deve ser bilateral. As
vantagens não podem ser unilaterais. Nossos interes
ses estão altamente prejudicados. A "Ponte da Inimiza
de" - sinto-me à vontade para chamá-Ia assim - só
tem servido aos interesses da nação vizinha.

Por isso, chamo a atenção das nossas autorida
des, a fim de que os problemas que vêm acontecendo
diariamente em Foz do Iguaçu, por causa da ponte
que liga o Paraguai ao Brasil e vice-versa, possam ser
sanados o quanto antes.

Há urgência em adotar medidas efetivas de mo
ralização de nossas fronteiras, pois se trata de ques
tão de segurança nacional.

Nossos efetivos de controle, nossos equipa
mentos e nossas regras precisam ser melhorados e
ativados, visando ao máximo de eficiência na aplica
bilidade de nossa legislação, no intuito legítimo de
preservar e salvaguardar os nossos interesses.

O Brasil não pode permitir-se o luxo de continu
ar sendo uma "terra de ninguém", em que terroristas,
assaltantes, contrabandistas e mercenários atuam
com a mais absoluta impunidade, agindo livremente,
diante de nossa complacência e indiferença.

Traficantes de drogas e de armas, quadrilhas or
ganizadas com base em território vizinho, terroristas
que violentam e delapidam nossas riquezas e interes
ses agem livremente, e nós, brasileiros, em nome de
uma passividade mórbida, nos escudamos na racio
nalização diplomática.

Nada resultará de positivo se continuarmos re
clamando dos altos índices de violência em nossas ci
dades, chorando por nossos filhos consumindo dro
gas, apavorados com o armamento dos bandidos, in
dignados com o aumento do contrabando em nosso
território e não forem tomadas medidas efetivas no
sentido de vigiar e controlar nossas fronteiras, visan
do aos interesses nacionais; o caos será ainda maior.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa a paciência e
solicito que autorize a divulgação do meu pronuncia
mento pelos órgãos de comunicação desta Casa.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Themístocles
Sampaio) - Tem V. Ex!! a palavra.



Art. 19. É o dia 19 de outubro instituído
como o Dia Nacional do Vereador. Parágrafo
único. Neste dia, as Câmaras e Prefeituras
Municipais poderão promover iniciativas que
comemorem a efeméride.

O motivo de ter sido escolhido 1.ll de outubro para
comemorar-se o Dia do Vereador tem uma conotação
histórica, pois foi exatamente em 1.1l de outubro de
1828 que o Imperador D. Pedro I concedeu autonomia
às Câmaras Municipais. Naquela oportunidade, Sua
Majestade o Imperador ordenou "executar o Decreto
da Assembléia Geral Legislativa, em que se estabele
ce a forma das eleições dos membros das Câmaras
das cidades e vilas do Império, e determinou as suas
funções e a dos seus empregados respectivos".

Para alguns historiadores, esse momento mar
ca verdadeiramente a edição da primeira Lei Orgâni
ca dos Municípios de nosso País.

Indubitavelmente, a vereança é uma dos mais
nobres missões do político e, de modo geral, o início
das atividades dos principais homens públicos. Pou
cos são os detentores do mandatos mais elevados
que não passaram pelas Câmaras Municipais, verda
deiras escolas de formação política.

De nossa parte, guardamos com carinho nossa
passagem pela Câmara Municipal de Taubaté, nos
anos sessenta, onde iniciamos nossa carreira políti
ca, chegando a ocupar a sua vice-presidência. Apren
demos muito na vereança, convivendo com compa
nheiros mais experimentados. E ainda hoje, percor
rendo nosso querido interior paulista, visitando deze
nas e dezenas de Municípios, é nas Câmaras Munici
pais que vamos encontrar a alma de cada cidade, no
trabalho comunitário de cada Vereador.

O Vereador, entre outras atividades de relevân
cia, tem uma função fiscalizadora no Município, co
brando do Poder Executivo as obras e serviços ne
cessários para a melhoria da qualidade de vida da po
pulação. Na linha de frente de cada cidade, o Verea
dor é quem mais se expõe, mais briga e mais trabalha
por sua comunidade. É o Vereador ainda aquele polí
tico que está mais próximo de sua gente, sendo por
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O SR. ARV KARA (PPB - SP. Pela ordem. Pro- isso aquele que é mais facilmente encontrado para
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e apresentar um projeto, um pedido de obras ao Prefei-
Srs. Deputados, comemoramos, neste último dia 1.ll to, encaminhar solução para determinado problema.
de outubro, uma grata efeméride, notadamente para Quando ninguém mais é localizado ou se mostra me-
nós, partidários do municipalismo: o Dia do Vereador. nos interessado em ouvir os reclamos populares, há
A Lei n.ll7.212, de 20 de julho de 1984, instituiu 1.ll de sempre um Vereador pronto para atender solicita-
outubro como o Dia Nacional do Vereador. Assinada mente o munícipe.
pelo então Presidente do Senado Federal, Senador E assim ocorre em todas as cidades. É gratifi-
Moacyr Dalla, diz a citada Lei: cante observarmos o extremo carinho dos Vereado

res para com a população, muitas vezes tirando di
nheiro do próprio bolso para ajudar a quem o procura,
gente que na maioria dos casos tem na sua pessoa a
última esperança.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não po
deríamos deixar de registrar nossos mais sinceros
cumprimentos a todos os Vereadores brasileiros, es
pecialmente do meu Estado, São Paulo, pelo trans
curso de seu dia, comemorado em 1.ll de outubro.
Exemplos de dedicação e trabalho por sua comuni
dades, de amor cívico pela Nação brasileira, os Ve
readores, muitas vezes incompreendidos e não devi
damente valorizados, merecem respeito e confian
ça. Sem o trabalho do Vereador, imperaria o caos
nas nossas comunidades. Nas menores células de
nossa divisão social, os Municípios, são os Vereado
res que fazem as leis e organizam o funcionamento
das cidades.

É por isso que desde o princípio estivemos ao
lado das nossas edilidades quando houve algumas
tentativas, lideradas por elementos que desconhe
cem a importância do trabalho de nossos Vereadores,
no sentido de se diminuir o número de cadeiras em al
gumas Câmaras Municipais. Inclusive, chegamos a
apresentar na Câmara Federal projeto de lei visando
uma revisão constitucional, para que a proporcionali
dade que determina o número de Vereadores em
cada Município seja de acordo com o número de elei
tores e não tendo como parâmetro a população. Os
Vereadores das Câmaras que enfrentavam esse pro
blema viviam angustiados e apreensivos. Considera
mos um absurdo a redução, em pleno exercício de
seus mandatos, do número de Vereadores, prejudi
cando pessoas que foram eleitas pela vontade popu
lar, diplomadas e empossadas em suas respectivas
cadeiras.

Dizemos tudo isso com muita satisfação, com a
certeza de que o nosso trabalho realizado gerou fru
tos positivos, garantindo o pleno exercício de seus
mandatos àqueles Vereadores que estiveram amea
çados com a perda de suas cadeiras, conquistadas
através do voto. Contamos para o sucesso dessa
empreitada com um grupo coeso e participativo de
Vereadores, muitos em primeiro mandato e iniciando



Salve Cruzeiro!
Nome divino da minha Cidade
Teu nome ostenta
O Emblema Sagrado
Da Cristandade.
Salve Cruzeiro!
Terra Bendita em que nasci.
És de São Paulo, Filha Gentil,
Pedacinho querido do meu Brasil!
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uma carreira política promissora, devidamente inte- Rezam os pesquisadores da história da cente-
grados às suas coletividades e com garra para traba- nária Cruzeiro que a descoberta de ouro, em meados
Ihar arduamente em prol de suas respectivas comu- do século XVIII, nos sertões de Minas Gerais, promo-
nidades. veu uma intensa movimentação naquela região então

Vereador é um vocábulo originário do v~rbo ve- inóspita. Levas de aventureiros se arriscaram por tri-
rear, ou seja, aquele que viQia, que zela pelos I~teres- lhas incertas, buscando a oportunidade do enriqueci-
ses ~a comunidade. E é assim mesmo que sentimos a mento. Enquanto desbravadores provenientes do Rio
funçao pre?ípu~ de nossos Y~readores" ~rabalha~~o, de Janeiro procuravam alcançar as minas, circundan-
zelando e fiscalizando as atlvld~~e~ polltIC?-~~mmls- do a Serra da Mantiqueira por sua face norte, aden-
trativas no cerne de cada Munlclplo. Na diVisa0 dos ._ .
três Poderes que formam nossa organização política tr~ndo naquela reglao pela parte que ~oJe se co~ven-
e social, cabe ao Legislativo uma nobre tarefa, que é clon?u chamar de ~ona da Mata de Minas Gerais, os
a de elaborar as leis necessárias para harmonizar o paulistas e bandeirantes encontra.vam na. face..sul
convívio na sociedade, bem como fiscalizar as reali- desta cadeia montanhosa um caminho mais faclllta-
zações do Executivo. No cenário do Município, cabe do, visto que um oportuno vão de passagem entre as
ao Vereador exercer essas atividades na forma repre- encostas permitia o trânsito com menos sacrifício.
sentativa das diversas camadas da população. Nesse trajeto, foram formando-se diversos pousos e

A cada Vereador, nosso apoio e irrestrita solida- paragens, que visavam o reabastecimento dos viajan-
riedade. Acreditamos piamente no seu trabalho e na tes, dando, assim, base de formação a inúmeros Mu-
importância de sua tarefa comunitária. Portanto, nos- nicipios hoje existentes.
sos sinceros cumpri~entos a todos o~ ~ereador~s O lugar inicialmente conhecido como Embaú fi-
pelo transcurso, no dia 1.11 de outubro ultimo, do Dia xava-se em posto intermediário de comunicação en-
Nacional do Vereador. tre as capitais das províncias de São Paulo e Rio de

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, Janeiro, o que forneceu ainda mais sua solidificação,
Sras. e Srs. Deputados: o dia 2 de outubro em curso é visto que servia também de parada para tropas e ne-
uma data muito importante para todos nós, pois a gociantes que circulavam entre estes dois já então
nossa querida e hospitaleira cidade de Cruzeiro ani- grandes centros mercantis. O núcleo fortaleceu-se e
versariou, comemorando o seu centenário. São 100 seus habitantes passaram a ampliar as atividades
anos de desenvolvimento e de progresso de uma das agrícolas no intento de comercializar seus exceden-
mais simpáticas cidades do interior paulista, numa re- tes com os ávidos compradores que por ali tinham de
gião maravilhosa, cercada pela Serra da Mantiqueira, trafegar. Os resultados desse intento mostraram-se
onde o Criador demonstra todo o seu esplendor. tão favoráveis que permitiram, no ano de 1846, a ele-

Faço esse registro, nos Anais do Congresso Na- vação do lugar à condição de Freguesia, passando a
cional, para ressaltar o majestoso desfile cívico das chamar Nossa Senhora da Conceição do Embaú.
escolas das redes de ensino estadual e municipal so- Passados apenas 25 anos desse fato e acresci-
bre o tema "Educação: eu visto essa camisa", ocorri- do o desenvolvimento que se deu, foi alçada à situa-
do na Rua Capitão Nec~, centro .de Cruzeiro. Com ção de Vila, mudando-se seu nome para Nossa Se-
certeza, toda a populaçao cruzelrense esteve nas nhora da Conceição do Cruzeiro, em alusão a ter-se
ruas comemorando o centenário desta cidade que or- localizado na ocasião em seu território o marco que
gulha todos nós. havia definido a separação das capitanias de São Pa-

Hoje é o dia de estufarmos o peito e cantarmos ulo e Minas Gerais, ocorrida 150 anos antes e que
com altivez o hino da cidade, de autoria de César possuía o formato de uma cruz. O núcleo mais povoa-
Federici: do desenvolveu-se ao lado da estação ferroviária ali

instalada em 1890, ficando conhecido como Povoado
da Estação, tornando-se posteriormente a sede atual
do Município de Cruzeiro.

Considerando-se o contigente humano que ali
vivia, justificava-se sua elevação à condição de Muni
cípio, fato efetivado em um ato legislativo de 2 de ou
tubro de 1901, portanto, há 100 anos. O surto de de
senvolvimento causado pela implantação da Rodovia
Presidente Dutra, nos anos 50 do século XX, possibi
litou a formação de centros industriais ao longo de
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seu eixo, que vieram ainda mais beneficiar a econo- Diante de tal fato, acredito que isso precisa ser
mia local, refletindo-se na instalação de um amplo combatido. Uma das alternativas encontradas pelo
parque de comércio regional, indústrias e empresas Plenário da Câmara dos Deputados foi a aprovação
de prestação de serviços, impulsionando o desenvol- do Código de Ética e Decoro Parlamentar, que, na
vimento de Cruzeiro e preservando-se a qualidade de prática, servirá como mais um instrumento nesta luta.
vida de sua população. O que faz um político sério e honesto é o seu

Cruzeiro, nossa cidade aniversariante, no extre- comportamento diante da sociedade. A aprovação
mo leste do Estado de São Paulo, conta com uma deste Código de Ética ainda não resolve o problema,
área total de 331 quilômetros quadrados, sendo 36 pois como é que se explica um Jader Barbalho, acu-
quilômetros quadrados de área urbana. Sua topogra- sado de roubar da SUDAM cerca de 2 bilhões de rea-
fia mostra-se com relevo levemente ondulado, alcan- is, conseguirfugirda Comissão de Ética como o diabo
çando as elevações médias de 515 metros acima do foge da cruz para não ficar inelegível?
nível do mar. Porém, em alguns pontos da Serra da É, sem dúvida alguma, uma afronta ao Parla-
B~caina há algu~s cumes que ~uperam a ~arca ?e 2 mento e aos Parlamentares, que, em meio a um tra-
mil metros. O mais el~vado, o PICO ?OS ~anns, atl~ge balho sério de apuração de irregularidades, se vêem
2.422 metros de altitude. S~~ clima ~ subtropical impedidos de aplicar ao Deputado ou ao Senador en-
quente, com temperaturas medias anuais de 2QllC. volvido as sanções merecidas e determinadas por lei,

O centenário de Cruzeiro está sendo comemo- pois são impedidos de cassar o mandato do Deputa-
rado com uma extensa programação, organizada do que renunciar.
pela comissão de festejos da prefeitura municipal. No . _ .,
dia 27 de setembro, ocorreu um dos pontos mais . Contr~ essa.sltuaçao, apresentei um proJ~to de
emocionantes dos festejos, marcando a reabertura lei, ~ue e~ta tramitando nesta Casa, que propoe tor-
do Teatro Capitólio, restaurado pela Secretaria de nar meleglvel por 12 anos os Parlamentares que re-
Cultura de Cruzeiro, com um nobre espetáculo da nunciarem a seus cargos com o objetivo de fugir de
cantora lírica Celine Imbert, com acompanhamento processos de cassação. Se estivesse em vigor, essa
do maestro Gilberto Tinetti, que tem familiares em lei teria atingido em cheio os ex-Senadores Antonio
Cruzeiro e que na ocasião recebeu o título de cidada- Carlos Magalhães (PFL - BA) e José Roberto Arruda
nia, outorgado pela Câmara de Vereadores. (pSDB - DF), que renunciaram antes de aberto o pro-

Nesta oportunidade, honrosamente fazemos cesso de cassação por envolvimento de ambos na vi-
esse registro nos Anais desta Casa legislativa, dei- olação do painel eletrônico. Estou convicto de que ao
xando p~ra a posteridade n.?ssas m~is sinceras ~on- se criar um Código de Ética e Decoro Parlamentar, o
gratulaçoes co.~ ~ populaçao cru~elrense, suas IIde- Parlamento conta com mais um instrumento para se
ranças C?~u~ltanas e. suas autondades, na pessoa evitar que Parlamentar que utiliza meios ilícitos para
de s,eu dl~a.mlco Prefeito, Celso Lage, e do Vereador enriquecer, usando seu poder de influência para rou-
Jose Rogeno. b '1' ,. f' d - d., . ar, utl Ize a renuncia para uglr a cassaçao e as

. Paraben,s~ Cruzeiro, pelo transcurso de seu pn- sanções merecidas por lei.
melro centenano!

Sr. Presidente, solicito a V.Ex" autorizar a divul- O povo ~r~sil~iro, atualmente, vem aum~~tando
gação deste pronunciamento nos órgãos de comuni- o grau de eXlgencla dos representantes polltlcos e
cação desta Casa. v?ltará, a faz~r sentir sua pressão sobre o~ .Conwes-

O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente, slstas a medida q~e o comportame~t~ p~lItlco de~xar
peço a palavra pela ordem. de corresponder as crescentes eXlgenclas de ngor

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ étic? e político. Este é ~ momento do homem públi,c?
Tem V.Ex". a palavra. ser Julgado por ~uas açoes, co~portamentos: sua e~l-

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB _ AL. ca e. c?mpromlsso com a socle?ade e a cldad8:n1a

P I d P . . t d' ) S braSileira, e que deve ser assumido de forma radicaie a ar em. ronuncla o segum e Iscurso. - r. .
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao renunciar ao por t~dos aqueles Parlamentares que valOrizam e
mandato de Senador, Jader Barbalho, seguindo os respeitam o voto popular.
exemplos de Antonio Carlos Magalhães e de José Muito obrigado.
R.?berto Arruda:., livrou-~e da cassação e. d~ cons~- Sr. Presidente, solicito a V. Ex" que autorize a di-
guente suspensao P?r .01tO a~os de seus direitos poll- vulgação deste pronunciamento nos meios de comu-
tICOS, o que otomana meleglvel, e demonstrou a fra- ._
gilidade dos mecanismos de defesa da instituição n1caçao da Casa.
parlamentar. Muito obrigado.



POBREZA E FOME

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Com muita freqüência, ainda se vêem, notada
mente em épocas de campanhas eleitorais, candida
tos a sufrágios que se apresentam com slogans alu
sivos ao pobre ou à pobreza. "Fulano de tal, o Deputa
do dos pobres". "Sicrano, o amigo dos pobres". Quer
dizer: é preciso que existam os pobres, para que sur
jam também candidatos! Ou, dito de outra forma, para
eles a pobreza há de ser mantida, pois do contrário,
desapareceriam esse tipos de políticos.

De fato, essas práticas politiqueiras atrasadas,
calcadas intencional e inteiramente no paternalis
mo-c1ientelismo estão voltadas apenas à distribuição
de favores ("o dar o peixe"), ao invés de levar meios
para o aprendizado e o trabalho ("ensinar a pescar").
Assim, esses políticos interessados somente em sua
projeção, usualmente modelam o dia-a-dia do modo
de fazer política de esmoleres, lutando para que per
maneçam os pobres em número cada vez maior, o
que, obviamente, é muito melhor para distribuidores
de óbolos eleitoreiros.

Viraram moda também, em tempos recentes, as
plataformas de certos pretensos candidatos, mesmo
a postos mais elevados nos escalões eleitorais que
falam em "acabar com a fome" e, para tal, já apontam
uma futura "Secretaria ou Ministério da Fome". Quan
to besteirol! Diria Nelson Rodrigues: "Isso é de fazer
corar frade de pedra!"

Pobreza e fome são duas condições que costu
mam andar juntas. Até mesmo muitas vezes se mistu
ram, se imbricam de um jeito tal que se tornam, uma
da outra, efeito e causa ou causa e efeito, como se
queira, num ciclo vicioso socialmente humilhante. E as
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O SR. B. SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra estatísticas, por mais conflituosas ou imprecisas que
pela ordem. sejam, apontam, ainda, no Brasil, largas faixas da po-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - pulação mergulhadas na miséria, pobres e famintas.
Tem V.Exa a palavra. Aí está o caldo de cultura ideal em que se ali-

O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Pela ordem. Sem revi- mentam essa figuras políticas que vieram para a vida
são do orador.) - Sr. Presidente, peço que seja inseri- pública apenas para tirar proveito para si e para os
do nos Anais da Casa artigo de minha autoria, publi- que rodopiam no seu entorno. Nada de lutar pela mu-
cado nos jornais do Piauí, no qual analiso as ques- dança da situação vigente. Se está tudo tão bom para
tões da pobreza e da fome e critico aqueles políticos elas, para que mudar? Por isso, persistem os miserá-
que ainda hoje se apresentam aos eleitores dizendo veis e a fome espectral, que eles continuam a sofrer,
que são os candidatos dos pobres, apontando em assim fornecendo a messe dos votos que garantem,
suas eventuais plataformas de poder a criação da Se- há vários ciclos eleitorais, em mandatos renovados
cretaria ou do Ministério da Fome, como se pobreza e ou estreantes, aqueles (não poucos, infelizmente!)
fome tivessem de existir ad aeternum. Fazem isso que enxergam a vida pública não como o campo para
para poderem manter-se na vida pública. resolução dos problemas sociais em geral e, sim, o

instrumento de satisfação exclusiva de seus interesses
pessoais.

Felizmente, já não são raros os exemplos, mes
mo nesse maltratado Estado do Piauí, em que práticas
político-administrativas responsáveis e corretas, têm
banido de vez os fantasmas da pobreza e da fome. A
reinserção social de camadas expressivas da popula
ção, alcançando padrões de vida condigna, tem sido
possível onde houve a insistência, a priorização da
educação-instrução, do estímulo ao associativismo e
ao cooperativismo, e à melhoria infra-estrutural das ci
dades e vilas, com o abastecimento de água, eletrifica
ção rural, abertura de estradas, etc. É fácil constatar
que, onde esses benefícios chegaram, a comunidade
beneficiada, aos poucos, evidencia sinais de progres
so, emergindo da pobreza para uma vida mais consen
tânea aos padrões humanos de dignidade.

Dá trabalho, é verdade! É preciso perseverar!
Afinal, uma condição de existência inteiramente desti
tuída de sonhos e ambições, atavicamente moldada
para ser subserviente, não se modifica da noite para o
dia. O que não faz sentido, de forma alguma, é man
ter, nas plataformas de campanhas eleitorais, o uso
insistente das palavras pobre, pobreza, miséria e
fome, desarticuladas de proposições que realmente
possam eliminá-Ias das comunidades brasileiras. Ao
contrário, e patrioticamente, o uso abusivo e sistemá
tico dessas palavras já foi abolido, como jargão eleito
reiro, pelos candidatos, políticos, governantes e admi
nistradores que realmente estão a trabalhar, devota
da e honestamente, em prol do Brasil e de sua gente.

O SR. PAULO PAIM - Sr Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e



49052 Quinta-leira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2UOI

Srs. Deputados, compareço a esta tribuna no dia de
hoje para registrar que o comando Nacionl de greve e
mobilização da União Nacional dos estudantes 
UNE enfrenta graves problemas financeiros para con
tinuar encaminhando sua luta contra oa ataques sis
temáticos que a educação pública vem sofrendo por
parte do Governo FHC, por intermédio do Ministro da
Educação, Paulo Renato Souza.

O congelamento dos salários dos servidores
públicos há 7 anos, o corte de verbas para a educa
ção e a ausência de concurso público para suprir as
demandas das instituições federais, entre outras me
didas que visam a destruição do ensino público no
País, fez com que estudantes, docentes e técnicos
administrativos paralisassem suas atividades e cons
truíssem esta que é a maior greve da educação públi
ca na história do País.

O Governo responde ao movimento grevista
com retaliações, repressao policial, ausência de
abertura de canais de diálogo e o corte de pontos do
docentes e técnico administrativos, caracterizados
uma conduta antidemocrática e desrespeitosa às ca
tegorias em luta. Essa atitude inconsequente poderá
ser responsável pelo cancelamento do período letivo
e dos vestibulares, o que representará o corte no
acesso ao ensino superior de milhares de estudantes
brasileiros.

Portanto, fazemos um apelo a todos que ente
dem ser primordial a educação neste País para que
contribuam com o fundo de solidariedade à greve es
tudantil.

Todos na luta em defesa da educação pública
gratuita, democrática e de qualidade para todos.

Sr. Presidente, peço que seja registrado nos
Anais da Casa documento que me foi encaminhado
pela União Nacional dos estudantes, no qual esta en
tidade, ao listar as principais reivindicações dos servi
dores públicos e dos estudantes, enfatiza a importân
cia da greve dos professores e dos servidores públi
cos, que estão apoiando, e pede a revogação imedia
ta da Medida Provisória ~2.208, de 2001, porque fere
a autonomia do movimento estudantil.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES

COMANDO NACIONAL DE
GREVE E MOBILIZAÇÃO

Pauta de Reivindicação dos Estudantes
1. Pela manutenção da gratuidade do ensino su

perior público de graduação e pós-graduação, como
garante a CF;

2. Garantia de autonomia didática, científica e fi
nanceira, vinculada ao financiamento público, como
garante a CF;

3. Ampliação das verbas para as Ifes, como re
gulamenta o PNE;

4. Ampliação das bolsas do PET e do Pibic, para
os estudantes;

5. Construção de uma nova avaliação para o en
sino superior;

6. Aprovação do PL nº 2.961/00, que regula
menta a escolha de reitores nas Ifes;

7. Contratação imediata de 8.000 professores e
21 mil funcionários técnico-administrativos no RJU,
para suprir o atual déficit;

8. Pela reposição salarial dos professores e téc
nico- administrativos;

9. Elaboração de um plano nacional de univer
salização do ensino superior público que contemple a
ampliação e estruturação das novas vagas;

10. Aprovação do PL nº 1.018/99, que regula
menta a moradia estudantil;

11. Pela obrigatoriedade de que todos os docen
tes das Ifes ministrem aulas na gradação;

12. Pela elaboração do plano nacional de com
bate à evasão nas Ifes;

13. Pela elaboração de um plano nacional de ex
tensão universitária, com garantia de financiamento
público e direitos para os estudantes;

14. Pelo fim das fundações privadas nas univer
sidades públicas;

15. Pela vinculação de recursos do SUS aos
hospitais universitários;

16. Pelo fim da Lei nº 449/99, em que garante
que 25% dos leitos sejam pagos nos HU.

17. Pela revogação da MP nº 2.208/01 , que fere
a autonomia do movimento estudantil.

Setembro de 2001

O SR. ARISTON ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Ex". a palavra.

O SR. ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no próximo dia 12, os baianos
estarão assistindo ao alvorecer de uma promissora
realidade. Depois de dois anos de construção, um
tempo, aliás, recorde, em face da envergadura do pro
jeto, eis que se ergue em Camaçari o Complexo
Industrial Ford Nordeste. Com ele, inaugura-se um
novo ciclo de desenvolvimento regional.



Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 49053

Trata-se de nada menos do que o maior projeto
em implantação no mundo na área automobilística, o
mais moderno em termos não apenas de tecnologia,
mas também de gestão.

O sistema produção terá como eixo a parceria
com seus fornecedores. Os números, verdadeiramen
te, impressionam, tal a ordem de grandeza. Serão fa
bricados na Ford Nordeste cerca de 250 mil veículos
por ano, o que redunda dizer que estamos diante de
uma produção diária que pode chegar a 850 veículos.
A cada oitenta segundos sairá um veículo novo da li
nha de montagem.

O investimento total gira em torno de 1,9 bilhão
de dólares. Estarão sendo oferecidos cinco mil postos
de trabalho para preenchimento direto e imediato, o
que representa, no caso, algo como cinqüenta mil
empregos indiretos. As estimativas nos dão conta de
que vinte e nove empresas fornecedoras deverão ins
talar-se no local, atraídas pelas inúmeras oportunida
des de negócios.

Da nova planta sairão, a princípio, dois modelos,
dos quais o Amazon terá o status de primeiro carro
mundial da marca, com índice de nacionalização, vale
frisar, de 95%. E aqui é importante ressaltar o que
isso representa: não uma vitória do Estado, mas uma
vitória do País. O fato, nobres colegas, terá um exce
lente impacto sobre as exportações e a balança de
pagamentos, além de contribuir para a projeção no
mercado externo de uma imagem brasileira de efi
ciência e engenhosidade.

É, no entanto, do ponto de vista doméstico que
vejo na Ford Nordeste o seu maior mérito. Graças a
ela, espera-se um apreciável crescimento da taxa de
emprego na região e, por conseqüência, uma distri
buição de renda mais equânime. Não demora, os indi
cadores sociais estarão com certeza apontando a
melhoria dos padrões de saúde e educação. Projetos
de interesse comunitário sofrerão novo impulso.

Além do Centro Tecnológico Henry Ford, inau
gurado em novembro de 2000, o projeto inclui duas
novas escolas de ensino médio e a Escola Técnica de
Camaçari, a transferência de tecnologia automotiva
para escolas técnicas, assim como para universida
des. Está prevista uma carga de treinamento de nove
centas horas por empregado. Isso nos autoriza a afir
mar que, a partir da implantação do Complexo Indus
trial Ford Nordeste, a mão-de-obra local estará mais
bem qualificada.

O Complexo Ford Nordeste vem, no mais, agre
gar-se a várias iniciativas do Governo estadual, em
benefício do meio ambiente. Longe de degradá-lo 
muito ao contrário, por sinal-, o projeto contemplou,

entre outras preocupações, a preservação e a recu
peração da Mata Atlântica original na área. São 4,6
milhões de metros quadrados replantados e regene
rados ao redor do complexo e 2,4 milhões de metros
quadrados em seu interior. Conta-se ainda com um
sistema de captação pluvial, além de três lagos que
foram criados.

Esses resultados são creditados em grande
parte ao Governo do Estado. Foi ele, sob o comando
do Governador César Borges, que estruturou um am
plo programa de qualificação para afiançar a competi
tividade do povo habitante da região quando do recru
tamento, que garantiu a infra-estrutura, seja urbana,
seja social, que, mediante estímulos à implantação de
unidades habitacionais, viabilizou a fixação do pesso
al empregado, que aumentou a oferta de vagas em
creches, com o objetivo de facilitar a alocação de
mão-de-obra feminina, que melhorou as instalações
de instituições de saúde em Camaçari e Dias D'Ávila.

Estão de parabéns, portanto, o Governador Cé
sar Borges e o secretariado, em especial os Secretá
rios que sucessivamente ocuparam a Pasta da Indús
tria e Comércio - os nobres Deputados Jorge Khoury
e Benito Gama -, assim como o atual Secretário titu
lar, Haroldo Cedraz. Graças ao esforço que fizeram
esses baianos devotados na política, primeiro, de
atrair novos investimentos, depois de lhe dar conse
qüência, o Complexo Industrial Ford Nordeste é uma
obra concluída.

Por justiça e dever, não poderia deixar aqui de
mencionar o nome do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, do qual a Bahia só recebeu até hoje apreço.
Grande tem sido o empenho demonstrado por S.Exa.
para vê-Ia feliz e desenvolvida.

Assim também, Sr. Presidente, que fique regis
trado o voto da minha gratidão, como representante
do povo do Estado da Bahia, ao ex-Senador Antonio
Carlos Magalhães, homem público que só tem feito
por honrar a terra em que nasceu e que na Presidên
cia do Senado não se poupou no sentido de apoiar,
estimular e defender a iniciativa desse complexo in
dustrial.

A Bahia agradece-lhes. Recebam todos os en
cômios de seu povo, que hoje também está de para
béns.

Na oportunidade, gostaria que V.Exa fizesse
constar dos Anais desta Casa este pronunciamento,
determinando também que ele seja publicado nos
seus órgãos de comunicação, ou seja, Jornal da Câ
mara, TV Câmara e A Voz do Brasil.

Muito obrigado.



VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Assumem sucessivamente a presidên
cia os Srs. Pedro Fernandes, § 29 do art. 18
do Regimento Interno, e Aécio Neves, Presi
dente.
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O SR. LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente, Em agosto deste ano, uma costureira, que não
peço a palavra pela ordem. quis revelar seu nome ao jornal, pediu demissão de

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - uma confecção de roupas femininas em Belo Hori-
Tem V.Exa a palavra. zonte em razão do preconceito com sua cor. A ex-pa-

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG. troa dessa senhora chamava as negras de "macacas"
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, e. "negrinhas"; no caso dela, a patroa sequer pronun-
cinco séculos de escravidão arraigaram na mentaIida- clava seu nome, chamando-a de "coisa" ou "fulana".
de do povo brasileiro uma forma velada, não declara- Essa costureira recebeu 1,4 mil reais de indenização
da, de preconceito contra os negros. As conseqüênci- da empresa em uma ação que moveu perante a Justi-
as disso são a exclusão social, econômica e cultural ça do Trabalho. Deveria ter movido outra ação.
até hoje impostas a eles, ainda que através de subter- A desempregada Emília Santos também recla-
fúgios. ma do preconceito racial. Há anos ela está fora do

Os indicadores sociais deixam transparecer o mercado de trabalho e diz que, na maioria das empre-
quanto é nocivo esse preconceito, que leva milhares sas onde tentou conseguir emprego, foram contrata-
de pessoas a viverem em uma situação de miséria, das apenas as chamadas "pessoas com boa aparên-
sendo historicamente marginalizados por causa de cia", do tipo loira, alta e de olhos claros. Ela e o marido
sua cor. estão desempregados e lutam para sustentar cinco

Dados do Instituto de Pesquisas 'Econômicas filhos e três netos,
Aplicadas - IPEA mostram que o Brasil branco é 2,5 Existem hoje no País diversas ONG's, movimen-
vezes mais rico que o Brasil negro; 32% da população tos e grupos que procuram investir em ações que re-
vive em condições de pobreza e 14% em situação de parem o preconceito sofrido durante tantos séculos.
indigência; desses todos, 64% são negros; 10,6% dos Faço menção ao Grupo de Combate à Discriminação
negros encontram-se na fila dos desempregados, en- do Ministério Público do Trabalho, em Belo Horizonte,
quanto entre os brancos esse número cai para 8,9%. ao Movimento Negro do Brasil, para quem a educa-
Educação: um branco de 25 anos tem, em média, 2 ção é uma das soluções para atenuar as desigualda-
anos a mais de estudo que um negro da mesma idade. des, e ao programa Geração XXI, da Fundação Bank-

As estatísticas do IBGE sobre a situação dos Boston em parceria com a ONG Geledés - Instituto
negros no meu Estado, Minas Gerais, também não da Mulher Negra, entre outros.
são boas: em Minas, os negros inseridos no mercado Não poderia deixar de mencionar e destacar o
de trabalho têm, em média, 4,7 anos de estudos e re- trabalho da Comissão Especial da Câmara dos Depu-
cebem 4,4 salários mínimos; os brancos possuem 7,1 tados que será responsável pela elaboração do Esta-
anos de estudos e recebem 4,4 salários mínimos; tuto da Igualdade Racial- Projeto de Lei ~ 3.198, de
apenas 2,6% das famílias com chefes negros têm 2000. A ~?missão já tem recebido sugestões da soci-
renda per capita superior a 5 salários mínimos. Em edade CIvil desde a segunda quinzena de setembro, e
contrapartida, 11 % das famílias com chefes brancos serão discutidos temas como vagas para negros em
têm renda per capita superior a 5 salários mínimos. cursinhos pré-vestibulares e nas universidades, atra-

O IBGE, em conjunto com o DIEESE, concluiu vés de um sistema de cotas.
que, enquanto apenas 8% dos brancos em Minas Ge- Esperamos, assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
rais são analfabetos, 20,5% dos negros não sabem Deputados, que, através de muito trabalho, conscien-
ler e escre~er. Na Grande Belo Horizonte, 12,2% dos tização, dignidade e respeito, possamos mudar esse
brancos sao analfabetos; entre os negros, esse nú- estado de coisas em nosso Brasil
mero sobe para 30,2%. E r h d' .

Poderíamos chamar todas essas estatísticas de ra .0 que In a a Izer.
"números da desigualdade", se isso não tornasse im- Obngado.
pessoal o drama de milhares de brasileiros. Quando
pessoas são transformadas em números e estatísti
cas, corre-se o risco de cair na insensibilidade.

Para não correr esse risco, passo a focalizar al
gumas pessoas que prestaram seus depoimentos à
equipe do jornal Estado de Minas. Elas sofrem com a
discriminação e lutam diariamente por melhores con
dições de trabalho, por dignidade e pelo respeito da
sociedade.
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Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS PDT/PPS

A1ceste Almeida PL PUPSL

Almir Sá PPB

Francisco Rodrigues PFL PFUPST

Luis Barbosa PFL PFUPST

Robério Araújo PL PUPSL

Salomão Cruz PFL PFLlPST

Presentes de Roraima : cf

AMAPÁ

Eduardo Seabra PTB

Jurandil Juarez PMDB

Presentes de Amapá : 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB

Asdrubal Bentes PMDB

Babá PT

Elcione Barbalho PMDB

Paulo Rocha PT

Vic Pires Franco PFL PFUPST

Presentes de Pará : 6

AMAZONAS

Atila Lins PFL PFLlPST

Francisco Garcia PFL PFUPST

Luiz Fernando PPB

Pauderney Avelino PFL PFUPST

Vanessa Grazziatin PCdaS PSB/PCDOB

Presentes de Amazonas :5
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Partido Bloco

RONDONIA

Confúcio Moura PMDB

Eurípedes Miranda PDT PDT/PPS

Expedito Júnior PSDB

Presentes de Rondonia :: 3

ACRE

IIdefonço Cordeiro PSOB

João Tota PPB

José Aleksandro PSl PUPSL

Márcio Bittar PPS PDT/PPS

Nilson Mourão PT

Presentes de Acre : 5

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB

Osvaldo Reis PMDB

Pastor Amarildo PPB

Paulo Mourão PSDB

Presentes de Tocantins .4

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL PFLlPST

Costa Ferreira PFL PFLlPST

Eliseu Moura PPB

Francisco Coelho PFL PFUPST

Gastão Vieira PMDB

João Castelo PSDB

José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB

Nice Lobão PFL PFUPST

Pedro Fernandes PFL PFUPST

Presentes de Maranhão '9
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Bloco

CEARÁ

Adolfo Marinho

Almeida de Jesus

Aníbal Gomes

Antonio Cambraia

Eunfcio Oliveira

José Linhares

Léo Alcântara

Marcelo Teixeira

Moroni Torgan

Nelson Otoch

Pinheiro Landim

Raimundo Gomes de Matos

Presentes de Ceará : 12

PIAuí
Átila Lira

B.Sá

Ciro Nogueira

Heráclito Fortes

João Henrique

Mussa Demes

Themistocles Sampaio

Presentes de Piauí : 7

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina

Carlos Alberto Rosado

Iberê Ferreira

Laíre Rosado

Múcío Sá

Presentes de Rio Grande do Norte : 5

PSDB

PL

PMDB

PSDB

PMDB

PPB

PSDB

PMDB

PFL

PSDB

PMDB

PSDB

PSDB

PSDB

PFL

PFL

PMDB

PFL

PMDB

PMDB

PFL

PTB

PMDB

PTB

PUPSL

PFUPST

PFLlPST

PFLlPST

PFLlPST

PFLlPST
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Partido Bloco

PARA(BA

Adauto Pereira PFL PFUPST

Armando Abílio PSDB

Avenzoar Arruda PT

Carlos Dunga PTB

Damião Feliciano PMDB

Domiciano Cabral PSDB

Efraim Morais PFL PFUPST

Enivaldo Ribeiro PPB

Inaldo Leitão PSDB

Marcondes Gadelha PFL PFUPST

Ricardo Rique PSDB

Presentes de Paraíba : 0'11

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB

Clementino Coelho PPS PDT/PPS

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB

Inocêncio Oliveira PFL PFUPST

Joaquim Francisco PFL PFUPST

Luciano Bivar PSL PUPSL

Maurilio Ferreira Lima PMDB

Salatiel Carvalho PMDB

Presentes de Pernambu~o : 10

ALAGOAS

Divaldo Suruagy PST PFUPST

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB

Helenildo Ribeiro PSDB

José Thomaz Nonê PFL PFUPST

Olavo Calheiros PMDB

Regis Cavalcante PPS PDT/PPS

Presentes de Alagoas : 6
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Partido Bloco

SERGIPE

Augusto Franco PSDB

Cleonâncio Fonseca PPB

Ivan Paixão PPS POT/PPS

Jorge Alberto PMDB

José Teles PSOB

Sérgio Reis PTB

Presentes de Sergipe: iS

BAHIA

Ariston Andrade PFL PFLlPST

Claudio Cajado PFL PFLlPST

Coriolano Sales PMOB

Eujácio Simões PL PLlPSL

Félix Mendonça PTB

Francistônio Pinto PFL PFUPST

Jaime Fernandes PFL PFLlPST

João Almeida PSDB

Jorge Khoury PFL PFLlPST

José Carlos Aleluia PFL PFLlPST

José Rocha PFL PFLlPST

Jutahy Junior PSDB

Luiz Moreira PFL PFLlPST

Milton Barbosa PFL PFUPST

Paulo Braga PFL PFLlPST

Paulo Magalhães PFL PFLlPST

Pedro Irujo PFL PFLlPST

Reginaldo Germano PFL PFLlPST

Saulo Pedrosa PSDB

Ursicino Queiroz PFL PFUPST

Waldir Pires PT

Yvonilton Gonçalves PFL PFUPST

Presentes de Bahia: 2;;
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido
Outubro de 2001

Bloco

Aécio Neves

Antônio do Valle

Bonifácio de Andrada

Carlos Mosconi

Oanilo de Castro

Eduardo Barbosa

Elias Murad

Eliseu Resende

Fernando Oiniz

Glycon Terra Pinto

Herculano Anghinettí

Ibrahim Abi-Ackel

Jaime Martins

João Magalhaes

Lael Varella

Lincoln Porteia

Márcio Reinaldo Moreira

Maria do Carmo Lara

Maria Elvira

Mário Assad Júnior

Mário de Oliveira

Narcio Rodrigues

Odelmo Leão

Paulo Oelgado

Ronaldo Vasconcellos

Saulo Coelho

Sérgio Miranda

Walfrido Mares Guia

Presentes de Minas Gerais: 28

EspíRITO SANTO

João Coser

José Carlos Elias

José Carlos Fonseca Jr

Marcus Vicente

Presentes de Espirito Santo: 4

PSOB

PMOB

PSOB

PSOB

PSOB

PSOB

PSOB

PFL

PMDB

PMOB

PPB

PPB

PFL

PMDB

PFL

PSL

PPB

PT

PMDB

PL

PST

PSOB

PPB

PT

PL

PSOB

PCdoB

PTB

PT

PTB

PFL

PPB

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PUPSL

PFUPST

PUPSL

PSB/PCOOB

PFLlPST



Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira II 49061

Partido Bloco

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PSB PSB/PCOOS
Alexandre Cardoso PSS PSB/PCDOB
Arolde de Oliveira PFL PFLlPST
Carlos Santana PT

Or. Heleno PSDS

Fernando Gabeira PT

Fernando Gonçalves PTS

lédio Rosa PFL PFUPST

Itamar Serpa PSDB

Jair Bolsonaro PPB

João Mendes PFL PFUPST
José Egydio PFL PFUPST

Laura Carneiro PFL PFUPST

Paulo Feij6 PSOB

Reinaldo Gripp PL PLlPSL

Roberto Jefferson PTB

Rodrigo Maia PFL PFUPST

Rubem Medina PFL PFUPST

Simão Sessim PPS

Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB

Presentes de Rio de Janeiro : 20
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SÃO PAULO

Alberto Goldman

Aloizio Mercadante

Angela Guadagnin

Antonio Carlos Pannunzi;J

Arnaldo Faria de Sá

Arnaldo Madeira

Ary Kara

Celso Russomanno

Clovis Volpi

Corauci Sobrinho

Delfim Netto

Dr. Hélio

Jair Meneguelli

Joao Eduardo Dado

Joao Herrmann Neto

Jorge Tadeu Mudalen

José Dirceu

José Genoíno

Kincas Mattos

Luciano Zica

Luiz Eduardo Greenhalg:l

Luiza Erundina

Milton Monti

Nelson Marquezelli

Nauton Lima

Orlando Fantazzini

Paulo Kobayashi

Professor Luizinho

Ricardo Berzoini

Rubens Furlan

Salvador Zimbaldi

Silvio Torres

Valdemar Costa Neto

Xico Graziano

Zulaiê Cobra

Presentes de São Paulci : 35

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PSDB

PT

PT

PSDB

PTS

PSDS

PPB

PPB

PV

PFl

PPB

PDT

PT

PMDB

PPS

PMDS

PT

PT

PSB

PT

PT

PSB

PMDB

PTB

PFL

PT

PSDB

PT

PT

PPS

PSDB

PSDB

PL

PSDB

PSDB

Outubro de 2UO I

Bloco

PFUPST

PDT/PPS

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PFUPST

PDT/PPS

PUPSL
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Bloco

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro

Uno Rossi

Murilo Domingos

Pedro Henry

Ricarte de Freitas

Teté Bezerra

Presentes de Mato Grosso : 6

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro

Wigberto Tartuce

Presentes de Distrito Federal : 2

GOIÁS

Euler Morais

Geovan Freitas

Juquinha

Lidia Quinan

Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira

Pedro Canedo

Pedro Chaves

Roberto Balestra

Vilmar Rocha

Presentes de Goiás: 1CJI

MATO GROSSO DO SUL

Dr. Antonio Cruz

João Grandão

Manoel Vitório

Marçal Filho

Marisa Serrano

Nelson Trad

Waldemir Moka

Presentes de Mato Grosso do Sul : 7

PFL

PSDB
PTB
PPB
PSDB
PMOB

PMOB
PPB

PMDB

PMOB
PL

PSDB

PMOB
PMDB

PSDB
PMDB

PPB

PFL

PMOB

PT

PT
PMDB

PSDS

PTS
PMDB

PFUPST

PUPSL

PFUPST
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Partido Bloco

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL PFLlPST

Affonso Camargo PSOB

Chico da Princesa PSOB

Dilceu Sperafico PPB

Flávio Arns PT

Ivanio Guerra PFL PFUPST

José Borba PMDB

José Carlos Martinez PTS

José Janene PPB

Luciano Pizzatto PFL PFLlPST

Luiz Carlos Hauly PSOB

Nelson Meurer PPB

Odílio Balbinotti PSDB

Oliveira Filho PL PLlPSL

Rubens Bueno PPS PDT/PPS

Santos Filho PFL PFLlPST

Werner Wanderer PFL PFLlPST

Presentes de Paraná : 17

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Rais PFL PFUPST

Carlito Merss PT

Edison Andrino PMDB

Eni Voltolini PPB

Fernando Coruja POT POT/PPS

Gervásio Silva PFL PFLlPST

Hugo Biehl PPB

João Pizzolatti PPB

Pedro Bittencourt PFL PFUPST

Renato Vianna PMDB

Vicente Caropreso PSDB

Presentes de Santa Catarina : 11
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Partido Bloco

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT PDTJPPS

Ana Corso PT

Cezar Schirmer PMDB

Clovis IIgenfritz PT

Darcísio Perondi PMDB

Edir Oliveira PTB

Esther Grossi PT

Ezidio Pinheiro PSB PSBJPCDOB

Fetter Junior PPB

Fioravante PT

Germano Rigotto PMDS

Henrique Fontana PT

Jarbas lima PPB

Luis Carlos Heinze PPB

Mendes Ribeiro Filho PMDB

Orlando Desconsi PT

Osmar Terra PMDB

Osvaldo Biolchi PMDB

Paulo Paim PT

Pompeo de Mattos PDT PDT/PPS

Roberto Argenta PHS

Telmo Kirst PPB
Veda Crusius PSDS

Presentes de Rio Grande do Sul : 23
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de recursos que o Governo Federal concedeu, nos últi-
presença registra o comparecimento de 283 Senho- mos cinco anos, às folhas de pagamento das universi-
res Deputados. dades federais. Então, em números redondos, foram

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. 5,2 bilhões de re~is h~ cinco anos; ~oje, a folha ~e pa-
P 'd t I I ordem gamento das universidades federais é de 7,6 bllhoes

resl en e, peço a pa avra pe,a.. de reais. Logo, dizer que não houve aumento para a
.?.S~. PRESIDENTE (Aeclo.Neves) - Antes de categoria durante todos estes anos é inverdade que

dar IniCIO a pauta da O~dem do Dia, conc~o a pala- não pode ser reconhecida por quem de boa-fé. Mais
vra ao Deputado Antonio Carlos Pannunzlo. ainda: houve aumentos diferenciados, no mínimo, de

Solicito aos Srs. Líderes partidários que venham 35%. Senão, vejamos. Para algumas categorias, foi
imediatamente ao plenário, a fim de darmos início à de 45%; outras tiveram acréscimo de mais de 70%.
Ordem do Dia. Desse modo, não procede a argumentação dos gre-

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO vistas e de seus pretensos defensores de que não
(PSDS - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - houve aumento de verbas para as universidades fe-
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero falar derais.
de diálogo e de democracia. Invoco essas duas pala- Satisfeitos com os salários? Certamente eles
vras face aos acontecimentos de ontem no Rio de Ja- têm razão de não estar, como nenhuma outra catego-
neiro, que envolveram pretenso professor de universi- ria profissional está satisfeita, mas não podemos fugir
dade federal, estudantes usados como massa de ma- da realidade dos fatos.
nobra e o Ministro Paulo Renato. Interromperam a re- Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o Governo
união, agrediram os presentes, desrespeitaram o Mi- Fernando Henrique Cardoso, do PSDS, tem prioriza-
nistro, inclusive com palavras de baixo calão. E vêm do o ensino fundamental, o ensino profissionalizante,
falar em falta de diálogo e que o Ministro precisa reto- mas sem descuidar do ensino superior.
~ar o diál~g~ com a cat~goria profissional das univer- O fato é que aumentou o número de vagas e o
sldades publicas federais. salário dos professores. Além disso, lei por nós apro-

Parece-me contra-senso ou falta de memória, vada permitiu maior capacitação dos professores uni-
com a qual não podemos compartilhar. O Ministro ja- versitários, ou seja, o número de professores douto-
mais fechou a porta ao diálogo. Mas diálogo não signi- res hoje é três vezes superior ao de há cinco anos.
fica a aceitação do que o outro lado quer impor, a des- Igualmente, a produção científica brasileira, ainda
peito da lei e dos direitos dos terceiros, notadamente que pequena, triplicou nesse período.
do direito de os jovens prestarem vestibular e ingres- Portanto, vamos dar aos fatos a verdadeira di-
sarem na universidade pública e do direito de o estu- mensão e deixar de falar em falta de diálogo ou na ne-
dante fazer seu curso superior. Esqueceram-se des- cessidade de sua reabertura, uma vez que o diálogo
sas responsabilidades. está permanentemente aberto pelo Sr. Ministro Paulo

Não podemos aceitar, sob a égide da democra- Renato.
cia e do Estado de Direito, o fato de que exata~ente Muito obrigado, Sr. Presidente.
as pessoas que mais usam essas palavras, seja na O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ _ Sr. Presiden-
Câmara dos Deput~dos, seja lá ~ora, no~ embates e te, peço a palavra para uma questão de ordem.
movimentos da sociedade organizada, nao tenham o O SR PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem
devido respeito a quem está permanentemente volta- a I'
d t- d d - V.Ex . a paavra.

o pa~a a ques ao a e ucaçao. ... O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS _ SP.
E desnecessário fa~ar que a greve fOI Julgada Ile- Questão de ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr.

gal e que o Supremo Tribunal ~ederal man~o.u des- Presidente salvo melhor 'uízo a matéria constante
contar os dia~ não trabalhados. E desnecessano fa~r da Ordem do Dia de hoje e~á indevidamente pautada.
que os que vivem permanentemente em greve estao .. ., _ . _
negando à sociedade sua garantia maior: o acesso à A medida provlsona nao tem ~recer ~ Comlssao
d - Mista de Orçamento, portanto, nao poderia estar nae ucaçao. O.

Alegam que não tiveram aumento. A propósito, o pauta da Ordem do la. .
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão este- O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,
ve na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, peço a palavra pela ordem.
semana passada, e provou, por a mais b - e não foi O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
refutado por nenhum dos presentes -, o aumento de V.Exa

. a palavra.
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O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela or- tiva, que espero seja suprimida a partir da próxima
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi- terça-feira.
mos com atenção o posicionamento do Deputado O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP.
Antonio Carlos Pannunzio e queremos dizer que, ao Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
ouvi-lo, temos realmente a sensação de que milhares gostaria de recorrer da decisão de VExa.
de professores...

Sem extrapolar da sua decisão e sem usurpar
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado do seu poder, não há nada para ser decidido.

Henrique Fontana, VExa terá oportunidade de falar so-
bre essa matéria. Neste momento, peço-lhe que auxilie O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - VExa
a Mesa, pois estamos iniciando o processo de votação. pode fazê-lo.
O Deputado Antonio Carlos Pannunzio foi o último ora- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Já existe a
dor inscrito antes do infcio da Ordem do Dia. Resolução n2 1, do Congresso Nacional, promulgada

A Mesa tem permitido manifestações durante o no dia 4.
processo de votação. Os microfones estarão livres O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
para que elas ocorram. Arnaldo Faria de Sá, VExa pode recorrer, mas a deci-

O SR. HENRIQUE FONTANA - Peço a VExa são da Mesa já está tomada.
que me conceda a palavra depois de dirimir a questão O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas VExa vai
de ordem do Deputado Arnaldo Faria de Sá. Em três permitir que eu a expenda a VExa.
minutos, empatamos as opiniões e o espaço demo-

.. f' O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Pois não.cratlco Ica...
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A questão O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Já existe a

não é de empate, mas de seguir o Regimento Interno. Resolução n2 1, do Congresso Nacional, em vigor
Não vou permitir que se estabeleça um debate que desde o dia 4 de outubro de 2001 - ela não precisa
atrase o processo de votação. ser votada, já está em vigor -, e seu § 1Jl diz que, no

Haverá algumas votações nominais hoje e, du- caso de matéria orçamentária, tem que haver o pare-
rante o processo de votação, V.Exa será o primeiro cer da Comissão Mista de Orçamento.
orador a quem concederei a palavra; o segundo será VExo!! está confundindo as Comissões Mistas.
o Deputado Sabá. Não estou referindo-me à Comissão Mista da medida

O SR. HENRIQUE FONTANA - Agradeço-lhe a provisória. A Comissão Mista de Orçamento já apro-
compreensão. vou a Resolução nJl1, de 2001, e o seu § 1Jl diz que,

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Como mesmo nos casos de medida provisória, aquela Co-
VExa compreende o esforço da Mesa, certamente irá missão Mista tem que ser ouvida.
auxiliá-Ia nesse episódio. Não estou reclamando da Comissão Mista da

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Quero di- medida provisória. Refiro-me à Comissão Mista de
zer ao Deputado Arnaldo Faria de Sá que aprovamos Orçamento. Já existe resolução em vigor - se a Mesa
recentemente uma modificação na tramitação de me- não tem, eu posso emprestar essa aqui.
didas provisórias, pendente essa transformação de O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - VExa
resolução que precisará ser votada conjuntamente pode concluir.
pelas Casas. Na sessão de ontem, tive oportunidade O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - O que quero
de comunicar a V.Ex

a
que essa proposta conjunta es- dizer, Sr. Presidente, não é em razão da decisão de

tará, provavelmente, sendo pautada na sessão da VExa.
próxima terça-feira.

Enquanto não há uma resolução definida, cabe O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Eu com-
ao Presidente da Casa - e não abrirei mão dessa atri- preendi.
buição - conduzir o processo legislativo, definir qual o O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - É que já está
procedimento a ser adotado para que as medidas em vigor uma resolução, votada pelo Congresso Na-
provisórias que estejam em curso antes dessa regu- cional, dizendo que, quando se tratar de matéria orça-
lamentação sejam votadas. Fiz isso em audiência mentária, mesmo que seja medida provisória, tem de
com os Líderes partidários. haver o parecer da Comissão Mista de Orçamento.

Essa é uma prerrogativa do Presidente no mo- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tudo
mento em que há uma vacância de instrução norma- bem.
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Essa resolu
ção já está em vigor, e o avulso que foi distribuído não
tem o parecer da Comissão Mista de Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
aceita o recurso de V.Exa , mas o que está fazendo
nada mais é do que dar seqüência àquilo que a ela foi
enviado pelo Presidente do Senado Federal, Senador
Ramez Tebet.

Portanto, acolho o recurso de V.Exa
, que irá à Co

missão de Constituição e Justiça e de Redação, mas
está mantida a decisão e a matéria vai à discussão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Odelmo Leão, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PPB.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, Srs. Líderes, é com grande emoção
que ocupo a tribuna na tarde de hoje, em nome da
bancada do Partido Progressista Brasileiro - PPB,
para, inicialmente, pedir que seja registrado nos Ana
is desta Casa matéria publicada hoje no jornal Folha
de S.Paulo, de autoria do ex-Ministro Delfim Netto,
em que S.Exa. faz as devidas referências a esse gran
de brasileiro que nosso País perdeu na noite de on
tem, o nosso companheiro e amigo Roberto Campos.

Gostaria de registrar, em nome da bancada do
Partido Progressista Brasileiro, a perda de um grande
homem público. Professor, economista, diplomata,
mas acima de tudo um amigo, que sempre se sentava
nas cadeiras deste plenário, Roberto Campos ocu
pou os mais altos cargos públicos deste País. Era um
ser humano simples que, sentado neste plenário, ma
nuseando seus escritos, recebia todos os Parlamen
tares com um gesto carinhoso e humilde.

Nosso correligionário Senador e Deputado Fe
deral Roberto de Oliveira Campos, que faleceu ontem
no Estado do Rio de Janeiro, deixando uma grande
lacuna em nosso meio político, passou por diversos
ramos da economia e da política deste País.

Peço a atenção dos Srs. Deputados. O PPB
presta homenagem a um dos maiores homens públi
cosdo País.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita a atenção dos ilustres pares para a pa
lavra do Líder Odelmo Leão, que homenageia o gran
de Parlamentar e homem público brasileiro Roberto
Campos.

O SR. ODELMO LEÃO - Foi Roberto Campos
Ministro do Planejamento e Coordenação Econômi
ca; Líder partidário; Presidente da Comissão de Eco
nomia e da Comissão de Fiscalização e Controle e

ainda titular da Comissão de Finanças; Embaixador
do Brasil nos Estados Unidos da América, felizmente,
em tempos diferentes, longe da triste guerra que hoje
assistimos; exerceu mandato parlamentar por dezes
seis anos: foi Senador pelo Estado de Mato Grosso e
Deputado Federal pelo Rio de Janeiro por dois man
datos; atuou como uma alavanca para a aprovação e
inclusão de detalhes no surgimento da Constituição
Brasileira no ano de 1988.

Em 1999, assumiu a cadeira de nJl- 2 da Acade
mia Brasileira de Letras, o grau maior de reconheci
mento de um competente professor e intelectual.

Se uma palavra encaixa-se no seu vocabulário é
coerência, reconhecida até por seus adversários,
quando falava sobre a abertura de mercado. Sempre
defendeu a liberdade total de comércio, mas com res
ponsabilidade, e também a concorrência como forma
sadia de evolução. Roberto Campos deixa uma vasta
literatura de seus pensamentos liberais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nes
te momento comunico à Casa que, em nome da ban
cada do PPB, estou apresentando um projeto de re
solução, que gostaria que recebesse o apoio de todas
as Lideranças, de todas as Sras. e Srs. Parlamenta
res, para dar ao plenário da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio desta Casa o nome do Deputa
do Roberto Campos.

É nesse espaço que certamente fica agora e na
saudade que muito vai continuar, que termino esta ho
menagem com uma frase do eterno Roberto Campos:

Aliás, como alvo de personalismos inju
riosos, ganhei todos os campeonatos desta
Pátria amada.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares. Em nome da bancada do PPB, comunico
a esta Casa que ficaremos em luto oficial por três
dias, pelo falecimento do Deputado Roberto Campos.
(Palmas.)

MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

OK, Roberto Campos, você venceu I

DELFIM NETIO
Especial para a Folha

Julho de 1959, faixa exibida por "estudantes na
cionalistas" na porta do BNDE, Rio de Janeiro: "Abai
xo Bob Fields, entreguista do Brasil!". Abril de 1993:
manchete do caderno Mais!, da Folha: "OK, Bob!
Você venceu!".

Como num filme, esses dois momentos, distan
tes mais de 30 anos um do outro, poderiam represen-
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tar algo sobre a abertura e o happy end de um enre
do sobre a saga política de uma das personalidades
mais interessantes da história brasileira no século 20:
Roberto de Oliveira Campos, um raro espécime de
caubói urbano, originário do Pantanal Mato-Grossen
se, duelista militante, alvo predileto e ao mesmo tem
po algoz da irracionalidade vicejante nos debates so
bre o desenvolvimento econômico e social do Brasil
desde os anos 50 até hoje.

O primeiro momento refere-se a um episódio
que retrata uma das características mais marcantes
de sua personalidade: o gosto pelo desafio, de prefe
rência quando as circunstâncias lhe eram mais desfa
voráveis. Em junho de 1959, com o Presidente Kubits
chek ameaçando "romper com o FMI", em plena exa
cerbação nacionalista provocada pela discussão dos
'Acordos de Roboré", Roberto Campos simplesmente
pôs para fora de sua sala do antigo BNDE, no Rio de
Janeiro, a comissão de "estudantes nacionalistas"
que lhe fora exigir explicações sobre a posição favorá
vel à participação de capitais estrangeiros na explora
ção do petróleo na Bolívia. Diante da empáfia dos es
tudantes e à vista dos repórteres, mostrou a porta da
rua dizendo: "Há um ligeiro engano. Os senhores não
são juízes nem eu sou réu. Enquanto não concluírem
seus estudos e não devolverem à sociedade o custo
do treinamento, os senhores são parasitas e não he
róis nacionalistas". Ao relatar o episódio em seu livro
A Lanterna na Popa, Campos reconhece com a iro
nia habitual que "não podia esperar melhor troco"; na
semana seguinte, seu "enterro" passou pela porta do
BNDE. e a faixa de luto mais amistosa tinha os dize
res que abrem este artigo. Poucos dias depois, perdi
do o suporte político do presidente, deixou a presi
dência do banco e "voltou à planície"... Da mesma for
ma que em inúmeras outras ocasiões, Campos podia
se orgulhar de estar pagando um elevado preço pela
defesa intransigente da racionalidade e por sua falta
de paciência com as manifestações de burrice que
permeavam os debates sobre os temas econômicos.
Em compensação, levava à loucura, em discursos e
artigos, os pseudointelectuais engajados na defesa
de soluções socialistas, "progressistas", nacionalistas
ou estatizantes.

Podia se orgulhar, também, de ter sido o alvo de
campanhas encomendadas e pagas com dinheiro de
corporações estatais e até mesmo de empresas mul
tinacionais quando, por exemplo, defendia o fim da re
serva de mercado na informática, na exploração dos
recursos minerais e na fabricação de latas ou a extin
ção dos monopólios de petróleo e telecomunicações.
Sua pregação contra os monopólios inspirou textos

memoráveis, de uma lógica perfurante e verve inigua
lável.

Para ele, as grandes estatais pertenciam à famí
lia dos dinossauros e, para elas, criou apelidos mor
dazes como petrossauro", "telessauro" etc. Para a im
prensa engajada, Roberto Campos era o "entreguis
ta", e isso dizia tudo, dispensando-a de enfrentar os
seus argumentos. Mas ele viveu suficiente para assis
tir alegremente ao enterro dessas baboseiras e rece
ber o reconhecimento de seus contemporâneos
numa certa medida sintetizado na manchete do Mais!
da Folha: "OK, Bob! Você venceu!". Durante muito
tempo, a imagem de polemista militante ofuscou a di
mensão do homem público que, nos últimos 50 anos,
participou do planejamento elou execução das eta
pas mais positivas do desenvolvimento econômico e
social do Brasil.

No segundo governo Vargas (1950-54), Cam
pos já participava, como conselheiro econômico de
signado pelo Itamaraty, da elaboração de projetos de
desenvolvimento que, pela primeira vez no Brasil,
apresentavam uma visão conjunta de planejamento,
abrangendo análises dos setores de transportes,
energia, indústrias básicas, agricultura etc. no âmbito
da Comissão Mista Brasil-EUA. Daquela comissão,
saíram os documentos básicos que propiciaram cria
ção do Fundo de Reaparelhamento Econômico e do
BNDE, que exerceram um papel básico na moderni
zação da indústria brasileira iniciada no governo JK e
na construção da infra-estrutura de transportes, ener
gia e comunicações. Campos presidiu o banco e o
Conselho de Desenvolvimento Econômico. No BNDE
se instalaram os grupos setoriais que ajudaram a ala
vancagem da indústria automobilística, de equipa
mentos pesados, de construção naval etc., enquanto
o conselho exercia uma espécie de coordenação do
Plano de Metas.

Sua atividade pública está umbilicalmente ligada
às fundações da moderna atividade industrial que per
mitiu ao Brasil deixar o rol dos países subdesenvolvi
dos nos anos 70. No governo Castello Branco
(1964-67), Campos, no Planejamento, e Octávio Gou
vêa de Bulhões, na Fazenda, fizeram uma das mais
profundas e eficientes reformas dos setores-chave da
administração, reorganizando as finanças públicas se
midestruídas e impondo ordem nas contas estaduais.

Elaboraram a reforma tributária, recriando as
condições que permitiam o financiamento do desen
volvimento econômico nos anos seguintes, a come
çar pela extraordinária ampliação da infra-estrutura
de transporte rodoviário, portuária, de energia e de te
lecomunicações. Criaram as condições de alavanca-
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gem do mercado de capitais e o Banco Central para
gerenciar a política monetária. Regularizaram a dívi
da externa e pagaram os atrasados comerciais herda
dos do caótico governo anterior. Criaram o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, em substituição ao
instituto caduco da estabilidade que impedia a expan
são da oferta de empregos com carteira assinada.

Lançaram as bases do Sistema Financeiro da
Habitação, criando o BNH, que, ao longo dos 20 anos
seguintes e até ser destruído, propiciou o financia
mento da construção de moradias para 5 milhões de
famílias das classes médias e pobre. Em resumo, a
reorganização da administração econômica e finan
ceira conduzida por Campos permitiu que o Brasil re
encontrasse os caminhos do desenvolvimento, com
estabilidade interna e externa. O País se desenvolveu
extraordinariamente nos 15 anos seguintes, com o
produto dobrando duas vezes, com notável expansão
dos níveis de emprego e de salários, exportações
crescendo 15% ao ano e com taxas de inflação decli
nantes.

Nossos registros históricos são geralmente
omissos ou tragicamente facciosos em relação aos
que efetivamente contribuíram para o progresso do
País e o bem-estar de seu sovo. Roberto Campos é,
na segunda metade do século 20, um de seus maio
res artífices, além de ser, seguramente,o mais genial
inimigo da irracionalidade na condução das políticas
econômicas. Apesar da incompreensão de muitos de
seus concidadãos, ele viveu o bastante para ver um
clarão de racionalidade iluminando a paisagem brasi
leira, para a qual ele contribuiu como poucos em sua
geração, com sua lúcida visão de economista e sua
magistral participação como escritor e polemista.

Há alguns anos, numa conversa com o grande
intelectual Roberto de Oliveira Campos, no meio do
tumulto que é sempre o plenário da Câmara dos De
putados, ele me disse com um ar nostálgico: "Delfim,
perdi muito tempo com os economistas. Eu deveria ter
aproveitado todo ele apenas estudando o Hayek!".
Quando hoje, já velho. vejo as conseqüências não de
sejadas que acompanham a cega aplicação de princí
pios econômicos tidos como"científicos" sou levado a
dar meia razão ao Roberto. OK, Roberto Campos,
você venceu.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência cumprimenta o Líder Odelmo Leão pelo preito
a Roberto Campos e, em nome da Casa, presta as
justas homenagens a um brasileiro que marcou o seu
tempo. De Roberto Campos podia-se concordar ou
discordar, mas jamais deixar de respeitar sua capaci-

dade intelectual e sagacidade, sobretudo o inquestio
nável espírito público.

A Câmara dos Deputados une-se à homenagem
que lhe presta seu último partido, o PPB, ao mesmo
tempo em que acolhe, para futura deliberação do Ple
nário, a sugestão que de pronto pareceu-me muito
apropriada: dar à Comissão de Economia, Indústria e
Comércio o nome de tão ilustre brasileiro, reconheci
do internacionalmente.

Nobre Líder Odelmo Leão, gostaria que o parti
do de V.Exa

, como última trincheira do eminente ho
mem público, indicasse, entre os vários intelectuais,
escritores e jornalistas brasileiros, um que julgue em
condições de escrever o perfil parlamentar do Depu
tado Roberto Campos, para atender ao seu pedido
hoje em meu gabinete.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP) - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra V.Exa

.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, minha con
vivência com o Deputado Roberto Campos, durante e
após a Constituinte, foi altamente civilizada.

Polemista por excelência e intelectual prepara
do, Roberto Campos foi um Deputado de idéias. Mes
mo discordando de suas opiniões, devemos deixar
consignados votos de pesar e saudade. Convivi com
S.Exa. por duas legislaturas. No Congresso Nacional,
desempenhou importante papel e tinha posições críti
cas a determinados assuntos.

Com o Deputado Roberto Campos fiz alguns
debates em que ficaram a marca de pessoa ilustrada,
inteligente, competente e que respe~avaos adversá
rios. Sua luta era voltada para as idéias.

É o registro que queria fazer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

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:

Discussão, em turno único, da Medi
da Provisória n2 1, de 2001, que abre cré
dito extraordinário, em favor do Ministé
rio da Integração Nacional, no valor de
R$154.000.000,00, para os fins que espe
cifica. Pendente de parecer da Comissão
Mista do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para ofe
recer parecer à Medida Provisória, em substituição à
Comissão Mista do Congresso Nacional, concedo a
palavra ao Deputado Professor Luizinho.
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O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Para Cabe registrar, no entanto, que os 1 bilhão e 700
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- milhões de reais destinados ao Renda Mínima no
te, a Medida Provisória nll1, de 2001, abre crédito ex- Orçamento de 2001 certamente não serão utilizados
traordinário, em favor do Ministério da Integração Na- integralmente, já que a sua execução começou ape-
cional, no valor de 154 milhões, para atender à pro- nas em julho de 2001, tendo em vista o atraso da re-
gramação de recursos que estariam sendo alocados gulamentação da emenda constitucional que criou o
a despesas urgentes e imprevistas para situação de Fundo de Combate à Pobreza. Evidentemente, o ide-
calamidade pública ou condições climáticas adversas ai seria que os recursos pudessem ser executados
que vierem a ocorrer no País. até o final do ano. Entretanto, o uso alternativo dos re-

A medida provisória, ao abrir créditos emergen- cursos agora não é no Renda Mínima, mas na forma-
ciais de defesa civil, designa 12 milhões de reais para ção do superávit financeiro, que constitui o destino
o Estado de São Paulo, 8 milhões de reais para Mato dos recursos executáveis. Os recursos destinam-se
Grosso do Sul e 74 milhões de reais para os Estados ao combate de conseqüências sociais de condições
do Norte e do Nordeste e norte de Minas Gerais. Os climáticas adversas. Por isso, o uso é meritório e
recursos referem-se integralmente a cancelamentos emergencial.
de programas municipais relativos à garantia do Pro- Portanto, somos favoráveis a esse crédito extra-
grama Renda Mínima. São 48 milhões e 500 mil reais ordinário.
ainda não especificados geograficamente. O restante Sr. Presidente, o parecer é pela aprovação.
será distribuído em vários Estados.

O art. 41, inciso 111, da Lei nll4.320, de 1964, de- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O parecer
fine crédito extraordinário como os destinados a des- é pela aprovação.
pesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, co- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
moção interna ou calamidade pública. A Constituição a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, para dis-
também diz o mesmo, no § 3il do art. 167. cutir a matéria.

Há sempre uma série de dificuldades para en- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
quadrar medidas provisórias de créditos extraordiná- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
rios no conceito de urgência e imprevisibilidade. Nor- Deputados, lamentavelmente, a primeira medida pro-
malmente, as ações voltadas para combater as con- visória da nova era parece ser das antigas: não há
seqüências de problemas climáticos enquadram-se Comissão, nada há, e já vem com relatório ao plená-
no conceito de urgência e imprevisibilidade, como rio. Vai vonar tudo como era antes. De nada adiantou
ações emergenciais de defesa civil e no Ministério de toda essa luta. A medida provisória está pautada,
Integração Nacional. Quanto ao mérito do uso de re- descumprindo, inclusive, a Resolução nll 1, do Con-
cursos, é certamente meritória a adoção de medidas gresso Nacional, de 4 de outubro de 2001, que esta-
emergenciais para minorar as conseqüências e acei- belece que quando se tratar de matéria orçamentária
tar as imprevistas alterações climáticas. a medida terá de passar pela Comissão Mista de

No caso da presente medida provisória, os re- Orçamento, o que não ocorreu.
cursos para o Norte, o Nordeste e o norte de Minas Estamos votando medida provisória que abre
Gerais destinam-se ao abastecimento de água potá- crédito extraordinário, em favor do Ministério da Inte-
vel por meio de carros-pipa e à concessão de bol- gração Nacional, no valor de 154 milhões de reais - re-
sa-renda por um período de dois meses. A bolsa-ren- pito, 154 milhões de reais -, sem ser apreciada pela
da, criada pela Medida Provisória nll2.213, de 30 de Comissão Mista de Orçamento. Não adiantou aprovar-
agosto de 2001, objetiva ajudar os pequenos agricul- mos a PEC sobre novas medidas provisórias. Foi tudo
tores afetados pela seca. um faz-de-conta. Tudo continuará como antes; medi-

Um possível óbice à aprovação da presente me- das provisórias vão tratar de matéria orçamentária e
dida provisória é a origem dos recursos: cancelamen- não passarão pela Comissão Mista de Orçamento.
to do Renda Mínima. Trata-se de uma ação no âmbito A Resolução nll1, no art. 22 , § 12 , diz que é com-
do Programa Toda Criança na Escola, do Ministério petência da Comissão Mista de Orçamento exame e
da Educação. Os recursos são do Fundo de Combate emissão de parecer à medida provisória que abra cré-
à Pobreza. Parece haver um pouco de desvirtuamen- dito extraordinário. Tenho em mão a resolução. Se-
to utilizar esses recursos para ações emergenciais, quer estamos cumprindo o que nela está escrito
muito embora no Brasil a pobreza, muitas vezes, as- quanto ao aspecto de matérias orçamentárias quan-
suma dimensões dramáticas. do utilizado o expediente de medidas provisórias.
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Poder-se-ia dizer que está faltando dinheiro
para os Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Mara
nhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do
Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe, São Paulo, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Acre, Tocantins e Ama
zonas e para as Regiões Norte e Nordeste.

Aí vai acontecer o seguinte: as bancadas de
cada um desses Estados, porque sabem que vai ha
ver dinheiro para todas, vão acabar fazendo de conta
que não existe uma nova PEC destinada à regula
mentação de medida provisória e que não existe uma
resolução que determina que medida provisória,
quando tratar de matéria orçamentária, tem que pas
sar pela Comissão Mista de Orçamento. O Sr. Presi
dente da Casa disse que, nesse caso, não precisa
passar. Encaminho uma questão de ordem, S.Exa.
diz que aceita o meu recurso, fica tudo como está e
continuam tramitando as medidas provisórias, que
serão aprovadas por esta Casa de qualquer maneira.

Então, não sei de que adiantou toda a nossa luta
para mudar a regulamentação das medidas provisóri
as, se a primeira delas vem para a pauta da mesma
forma que as outras, com uma única diferença: em
vez de ser na pauta do Congresso, é em pauta de
cada Casa, separadamente. No caso, vai para a pau
ta da Câmara dos Deputados; depois, para o Senado
Federal. Afora essa diferença, todo o restante da re
gulamentação é igual.

Digo aos cidadãos deste País que acreditaram
que a nova PEC das medidas provisórias iria mudar
alguma coisa que, lamentavelmente, não mudou
nada. Continua tudo como estava, com uma única di
ferença: está vindo obrigatoriamente para a pauta.
Mesmo vindo obrigatoriamente para a pauta, não
cumpre o requisito básico de, por ser matéria orça
mentária, passar pela Comissão Mista de Orçamento.

A decisão provisória do Sr. Presidente da Câma
ra, no dia de ontem, não trata de assuntos referentes
às questões orçamentárias. Poder-se-á dizer que foi
criada a Comissão Mista de Orçamento de direito,
mas, de fato, não houve nenhuma reunião nessa Co
missão nem nas outras.

Ora, se a Comissão Mista criada para discutir
essa medida provisória não se reuniu nenhuma vez,
tinha que se cumprir a Resolução ~ 1, ou seja, por
ser matéria orçamentária, tinha que passar pela Co
missão Mista de Orçamento.

Estamos abrindo um crédito, repito, de 154 mi
lhões de reais sem parecer algum da Comissão Mista
de Orçamento, e continua a mesma ladainha: relató
rio de plenário, pessoas conversando aqui e ali sem
saberem o que está acontecendo, passa-se à vota
ção e, por acordo de liderança, se aprova a matéria.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, nós, que que
ríamos uma mudança, somos obrigados a reconhe
cer que não houve nenhuma mudança e continua
"tudo corno dantes no quartel de Abrantes". Essa me
dida provisória será votada quando e como quer o
Executivo. Poucos estarão atentos e outros acomoda
dos, porque querem votar o mais depressa possível,
deixando de reconhecer a grande omissão desta
Casa.

Sr. Presidente, com os meus protestos, mas
com todo o respeito que tenho por VExa, uma vez que
jamais tentei usurpar ou interferir nos poderes de
VExa, lamento que essa medida esteja sendo votada
como a primeira de uma nova era que representa a
velha era.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai apenas - nem precisaria fazê-lo - receber
democraticamente as críticas do Deputado Arnaldo
Faria de Sá, até pelo respeito que tenho por VE>f
exerce o direito da discordância. É apenas por essa
razão que volto a essa questão.

Neste momento, VExa comete uma injustiça
com seus pares. Na verdade, com a ajuda de V.Exa

,

nós estamos, sim, fazendo transformações importan
tes nesta Casa. Se fôssemos escolher uma, dentre
tantas, seria essa da regulamentação das medidas
provisórias. Simplesmente por uma discordância de
interpretação, que eu respeito, não é possível consi
derar, e acredito que não é essa a compreensão real
de VExa, que nada foi feito.

Na verdade, resgatamos o Poder Legislativo.
Há, sim, uma interpretação desta Presidência, da
qual V Exa discorda. Portanto, ela pode ser encami
nhada ao instrumento regimental adequado, que é o
recurso à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, mas a interpretação desta Casa, que me
parece absolutamente clara, é a da Presidência.

Essa medida provisória está em plenário, Depu
tado Arnaldo Faria de Sá, porque foi editada antes da
aprovação daquela resolução. Portanto, está vigendo
o prazo de 60 dias para a aplicação dessas novas re
gras. Na verdade, criaríamos uma situação, a meu
ver, anômala. Se atendêssemos VExa, estaríamos
sugerindo que duas Comissões teriam que funcionar
para discutir a mesma matéria: a Comissão Mista cri
ada para esse fim e a própria Comissão Mista de
Orçamento, aquela a quem VExa sugere seja enca
minhada essa questão. A partir das novas regras, as
medidas provisórias encaminhadas a esta Casa, ob
viamente, seguirão seus trâmites com todo o rigor
desta Presidência.



Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 49073

Discordo de V.Exa, Deputado Arnaldo Faria de
Sá. Trata-se de uma discordância democrática e res
peitosa. V.Exa . tem sido um atento Parlamentar na
busca do cumprimento do Regimento Interno desta
Casa. Receba os meus respeitos, apesar da minha
profunda discordância em relação ao mérito.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Fernando Coruja, último
orador inscrito para discutir a matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta medida
provisória tem a finalidade de abrir crédito extraordi
nário para o Ministério da Integração Nacional, no va
lor de 154 milhões de reais.

Como pondera o Deputado Arnaldo Faria de Sá,
a nossa preocupação é no sentido de que fizemos
uma alteração constitucional para que as medidas
provisórias sofressem certa restrição nesta Casa. De
pronto, o Governo adotou três medidas provisórias,
logo depois de termos promulgado a PECo Ademais,
exatamente antes da promulgação, editou inúmeras
medidas provisórias para aproveitar aquele tempo
anterior que sobrava.

O Governo editou esta medida provisória em dis
cussão neste momento, que diz respeito a um crédito
extraordinário. Há dois pontos fundamentais que preci
samos debater. Primeiro, o tipo de crédito que estamos
tratando. A Constituição prevê que créditos adicionais
podem ser divididos em três tipos: suplementares, es
peciais e extraordinários. Em se tratando de créditos ex
traordinários, prevê a Constituição que somente serão
admitidos para atender despesas imprevistas e urgen
tes, como as decorrentes de guerra, comoção interna
ou calamidade pública, observado o art. 62.

Ora, ao mandar esta medida provisória para o
Congresso, o próprio Governo diz que o crédito pro
posto destina-se a dar continuidade aos programas
de concessão de bolsa-renda e de abastecimento de
água potável por carros-pipas, no período de dois me
ses. A seca no Nordeste é um problema perene,
acontece todo ano. É preciso fazer a previsão dos cré
ditos extraordinários. Se falamos em apenas dois me
ses para dar continuidade ao programa, temos de tra
tar como crédito suplementar pelo menos uma parce
la dos recursos.

O Congresso precisa discutir a questão. É claro
que estamos sempre dispostos a injetar recursos
nessas questões excepcionais e não há dúvida de
que vamos votar a favor da matéria, mas nos preocu
pa a possibilidade de o Governo continuar utilizando
as medidas provisórias, como fazia antes, mesmo de
pois de votada e aprovada sua limitação.

Claro que o Governo terá dificuldades de criar me
didas provisórias. Elas terão de ser votadas pelo Con
gresso. Essa é uma alteração importante, e por isso es
tamos votando. Sinceramente, acredito que ainda se
comete um pouco de abuso ao adotar medidas provisó
rias. A urgência já está prevista, inclusive com o prazo
de sessenta dias para ser votada. Esta Casa está cum
prindo-o. Há rapidez. É preciso discutir essas questões,
que não podem vir através de medida provisória.

Vamos votar a favor, mas queremos questionar
a urgência e relevância da matéria, porque não pare
ce tratar-se dos 154 milhões de reais.

As coisas no Nordeste são quase perenes e têm
de ser rediscutidas a cada instante. Temos de ter pro
gramas permanentes para isso. A própria justificativa
do Governo deu a entender isto: "crédito proposto
destina-se a dar continuidade ao Programa de Con
cessão de Bolsa-Renda e ao abastecimento de água
potável por carros-pipas.

Portanto, encaminhamos o voto "sim"; mas
questionamos, mais uma vez, a forma como se ado
tam medidas provisórias em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) 

Passa-se à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos a Medida Provisória n° 01, de 2001.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aberto crédito extraordinário, no va
lor de R$154.000.000,00 (cento e cinqüenta e quatro
milhões de reais). Em favor do Ministério da Integra
ção Nacional, para atender à programação constane
do anexo I desta Medida Provisória.

Art. 2° Os recurso necessários à execução do dis
posto no artigo anterior decorrerão do cancelamento
parcial de dotações consignadas ao Ministério da Edu
cação, na forma do Anexo 11 desta Medida Provisória.

Art. 3° Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

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. Presidente,
ouvi atentamente alguns argumentos utilizados aqui. O
primeiro foi o do meu amigo particular, Deputado Arnal
do Faria de Sá, figura vigilante, correta, que faz do seu
mandato algo sério, porque quer que a Casa funcione
de acordo com o Regimento, a fim de que tenhamos um
estatuto para reger nossas atividades.
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Gostaria de dizer ao meu prezado amigo que o pública por ter mandado uma medida provisória que
Regimento da PEC nº 32 está ar. Dispomos de um se coaduna com os modelos que queremos. Medida
prazo de dez dias para fazer as emendas necessári- provisória é algo urgente, e mais urgentes do que a
as, adaptando a proposta e enviando-a, quando se fome e a sede é impossível existir.
tratar de medida orçamentária, à Comissão Mista de O PFL recomenda da melhor maneira possível o
Orçamento. Esta é uma medida razoável. voto "sim".

Ouvi também atentamente o Deputado Fernan- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concede-
do Coruja, quando disse ter lido a Constituição Fede- rei a palavra aos oradores inscritos para encaminhar
ral. Mas a nova PEC aprovada, que trata da tramita- contra e a favor. Em seguida, os Líderes falarão, no
ção de medidas provisórias, determina que o Presi- momento de orientação de suas bancadas.

dente da República poderá utilizá-Ias nas questões Com a palavra o nobre Deputado Arnaldo Faria
orçamentárias. de Sá, para encaminhar a votação.

Além do mais, discordo de VExa, que é do Espírito O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP.
santo. A seca do Nordeste, felizmente, para nós, não é Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, respeitosa-
sempre seca. Tem sido uma constante, mas não é seca. mente, quando V.Exa fez o comentário da minha ma-
É um problema cíclico que acomete a região, um proble- nifestação na tribuna, calei-me, porque não me cabe
ma crônico. Há mais seca, hoje, do que invemo, mas não questionar o Presidente da Casa.

é um problema constante. A proposta de hoje, de um to- Utilizando agora o horário do encaminhamento
tal de 154 milhões de reais, destina 134 milhões para o da medida, quero dizer a V.Exaque concordo. A Casa
Nordeste, 12 milhões para São Paulo e 8 milhões para tem resgatado, sim, uma série de prerrogativas impor-
Mato Grosso do Sul, a fim de fazer face ao Salsa-Renda tantes, mas não existe nenhum resgate. Resgate tem
e ao abastecimento das populações por carros-pipas. de ser in totum, e muitos nem sabem que foi aprovada
Mais urgente do que isso não existe. Trata-se de fome, de a Resolução nll1 , do Congresso Nacional, que já está
miséria, de vida, de água. Água é vida, é saúde, é sobre- . EI f . d' boi' te naquela reem Vigor. a OI aprova a sim Icamen , -
tudo bem-estar da população. Água é crescimento, é de-

união do perdão, que houve entre o Presidente Ramez
senvolvimento. O próprio corpo humano é composto de Tebet e as Lideranças da Casa, inclusive com assina-
mais de 90% de água. Não se vive sem ela. tura dos membros da Mesa da Câmara.

Nada mais justo e urgente do que essa medida A Resolução nll1 estabelece a condição imposi-
provisória. Louvo VExa e esta Casa, grandes responsá-
veis por essa nova modalidade. Senão a matéria entra- tiva de que, quando ocorrer a abertura de crédito or-
ria numa pauta e ninguém saberia quando seria votada. çamentário ou a sua suplementação, a Comissão

Sr. Presidente, quero fazer justiça a VExa neste Mista de Orçamento tem de se manifestar.
momento, à Casa de modo geral, a nós, que perse- Entendo que, estando em vigor a Resolução nll1 ,
guimos isso, e a alguém que primeiro pensou na de 2001 , e não tendo a Comissão Mista da medida pro-
questão para fortalecimento da instituição e está au- visória, a primeira da nova era, se reunido uma única
sente hoje: Antonio Carlos Magalhães. Ele foi mal vez, lamentavelmente aconteceu a mesma coisa. A pri-
compreendido até no momento, e hoje quero fa- meira Comissão Mista da primeira medida provisória da
zer-Ihe justiça, porque foi quem primeiro pensou em nova era está igual às Comissões Mistas de antigamen-
fortalecer a instituição através de uma nova tramita- te. Não estão se reunindo. A mudança tem de ser por in-
ção de medidas provisórias, a fim de permitir que o teira. Se nós queremos mudar, temos de, publicamente,
Poder Legislativo examinasse todas essas medidas. indicar nomes de pessoas para a Comissão Mista, a fim

Nós é que vamos dizer quais são as importantes e de analisarem as novas medidas provisórias. Elas de-
quais são as menos importantes. Nós é que vamos di- vem comparecer e discutir efetivamente.
zer quais serão votadas e quais não serão votadas. Mas
a Casa é que vai decidir, e não reeditar dez, vinte, cin- O questionamento da urgência e da relevância
qüenta, setenta vezes a mesma medida provisória. Este é mais do que claro. Ora, por que hoje são urgentes
é um momento histórico para a Instituição. São atitudes 154 milhões de reais, não serão urgente amanhã e
dessa natureza que fortalecem o nosso Poder. não foram ontem? Não dá para entender urgência

Por isso, louvo nesta tarde a primeira medida que pode esperar. É urgente ou não é, é relevante ou
provisória em tramitação. Louvo o Presidente da Re- não é. Quem irá discutir esse questionamento é a
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Comissão Mista designada para tratar de cada medi
da provisória.

O que me choca, Sr. Presidente, com todo res
peito, é que a primeira medida provisória da nova era
estará sendo votada e aprovada, lamentavelmente,
com vício de origem, sem ter havido qualquer reunião
da Comissão Mista. Com agravante maior: descum
prindo a Resolução n21 , do Congresso Nacional, que
muitos nem sabem que está vigendo.

Naquele auê, naquele "oba-oba" da reconcilia
ção do Senador Ramez Tebet com as Lideranças, foi
aprovada essa resolução, criando condições específi
cas para as questões de orçamento. E logo na primei
ra medida provisória, que trata da abertura de crédito
de 154 milhões de reais, a Comissão Mista de Orça
mento não é ouvida, descumprindo-se, portanto, o §
1J1 do art. 2J1 da Resolução nJl 1, de 2001, que VExa
houve por bem não ace~ar. Respeitosamente, recorri
da decisão de VExa à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. E tenho certeza de que, afinal,
estaremos restabelecendo a verdade dos fatos.

O que quero não diz respeito a esta medida pro
visória, porque lamentavelmente já são águas passa
das, mas que as futuras medidas provisórias que tra
tarem de matéria orçamentária não passem pelo ple
nário sem antes terem sido discutidas por quem de di
reito: a Comissão Mista de Orçamento. Alguém pode
dizer que são apenas 154 milhões, mas, ao se escre
ver na ponta do lápis, ao se fazer o cálculo, verifica-se
que é muito dinheiro. É verdade que na crise econô
mico-financeira se fala apenas em bilhões - acham
que milhões não são nada -, aprovando-se matéria
porque esta ou aquela região está precisando. A ma
téria será aprovada com o meu protesto. Registro que
a primeira medida provisória da nova era é aprovada
de forma equivocada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nobre
Deputado Arnaldo Faria de Sá, a Mesa gostaria ape
nas, mais uma vez, de assegurar a VExa que não há
hipótese de qualquer nova medida provisória que tra
ta de crédito ser votada neste plenário sem que passe
pela Comissão Mista de Orçamento. Acredito que
V.Exa esteja equivocado. A tramitação desta medida
iniciou-se antes da aprovação da resolução, fazendo
com que os prazos regimentais passassem a ser con
tados. Não poderia criar dubiedade de responsabili
dade, isto é, a Comissão de Orçamento e a Comissão
Mista, como disse a V.Exa, discutindo a mesma maté-

ria. Certamente ultrapassaríamos o prazo. Mas V.Exa
é correto na análise final que faz. Asseguro-lhe que
não há hipótese de qualquer outra matéria nessa di
reção ser votada daqui por diante sem que passe pela
Comissão de Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vo-
tam os Srs. Líderes?

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 (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não temos
nenhum questionamento em relação ao mérito, mas
queremos registrar o fato de medidas provisórias que
tratam de crédito suplementar não terem sido apreci
adas pela Comissão de Orçamento. Aliás, isso vem
sendo objeto de discussões exaustivas no plenário do
Congresso Nacional, antes mesmo de termos modifi
cado a resolução e alterado o procedimento para tra
tamento das medidas provisórias.

Toda matéria que tratar de orçamento, de crédi
tos suplementares, obrigatoriamente, tem de ser exa
minada pela Comissão Mista de Orçamento. Nosso
partido faz grandioso esforço para acompanhar o blo
co que forma com o Partido Socialista Brasileiro. Te
mos Deputados que trabalham exaustivamente estu
dando, examinando e acompanhando as matérias.
No entanto, quando se trata de matérias relacionadas
ao Orçamento, o Governo edita medida provisória. É
um absurdo! É inaceitável. Não há mais cabimento de
essas matérias serem tratadas por medida provisória.

Não vamos votar contra ou obstruir a matéria. Vo
taremos favoravelmente, mas queremos registrar o
nosso inconformismo com o método utilizado pelo Go
vemo para tratar de questões relativas ao Orçamento.

O SR. DE VELASCO (Bloco/PSL - SP. Sem re
visão do orador. ) - Sr. Presidente, o Bloco Parlamen
tar PUPSL encaminha o voto "sim".

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, vamos votar
"sim", mas queremos chamar a atenção para o fato de
que o crédito extraordinário, mencionado pelo Líder
Inocêncio Oliveira, deveria ter vindo como crédito su
plementar para programa que o Governo desenvolve
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em relação a atendimento ao Nordeste, questão pe
rene que precisa ser tratada.

Concordamos plenamente que é preciso atender
crianças com fome, é preciso dar água e comida à po
pulação, enfim, tratar diferentemente o Nordeste, mas
para isso são necessários programas perenes. E, quan
do há crédito dessa ordem, ele deve ser suplementar,
para que discutamos na Casa a forma de aplicá-lo.

Votamos "sim", sem dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, ilustre Líder
Roberto Jefferson?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, votamos "sim".
Há acordo. Não há nenhum problema a ser suscitado
pela bancada do PTB.

Votamos um acordo, votamos "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão
do orador. ) - Sr. Presidente, encaminho o voto "sim",
pelo acordo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PPB
vota "sim".

Como vota o PT, Líder Walter Pinheiro?

O SR. WALTER PINHEIRO (PT- BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, há duas questões
que queremos observar.

V.Ex~ responde sobejamente bem ao Deputado
Arnaldo Faria de Sá. É óbvio que a partir de agora ma
téria desse teor obrigatoriamente terá de passar pela
Comissão de Orçamento.

Quero referir-me ao aspecto central, diria, para
o qual chamo a atenção. Vamos concordar com a libe
ração dos recursos, visto serem essenciais, mas o
correto seria a Casa analisar os diversos projetos de
convivência com a seca e com o semi-árido e as vári
as iniciativas.

É importante lembrar que o último levantamento
feito sobre execução orçamentária a aponta como ínfi
ma diante das necessidades apresentadas nesta
Casa. E já estamos no mês de outubro. Mas estamos
falando de 154 milhões de reais de suplementação. É
óbvio que há necessidade de recursos para o Nordes
te, para a convivência com a seca, mas é necessário
que se pense em projetos como, por exemplo, os de
autoria do Deputado Wellíngton Dias e do Deputado
Waldir Pires, que tratam de construção de cisternas
para a captação de água, de dívida que envolve os pe-

quenos e médios agricultores, situações graves para
um milhão de famílias e que requerem desta Casa ati
tudes urgentes. Mais do que aliviar problemas, esses
recursos poderiam resolvê-los. Seriam também funda
mentais para resolver o Plano Safra 2001/2002.

O Partido dos Trabalhadores compreende a im
portância dessa questão, mas não podemos continuar
resolvendo o problema a conta-gotas. Os recursos hídri
cos não podem ser tratados com a lógica do carro-pipa,
mas com políticas claras e efetivas que solucionem os
graves problemas dos sertanejos em nosso País.

Por isso, o PT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PMDB
como vota, Líder Mendes Ribeiro Filho?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não há
como dizer que a matéria não é urgente e importante.
Por isso, o Plenário há que aprová-Ia. O PMDB vota
"sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PSDB
como vota?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
os recursos necessários à viabilização do crédito ex
traordinário contido nesta medida provisória estão per
feitamente identificados e a relevância e urgência es
tão explicitadas - razão pela qual vem sob a forma de
medida provisória. O PSDB encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PSDB
vota "sim".

O PFL já havia encaminhado, mas concedo no
vamente a palavra ao Líder Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL- PE.
Sem revisão do orador.) - Creio, Sr. Presidente, que a
medida provisória se enquadra nos dispositivos da
Constituição: relevância e urgência.

O PFL vota "sim". O Bloco Parlamentar
PFUPST vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Gover
no como vota?

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - O Governo vota "sim", Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção a Medida Provisória nil 1, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham.

APROVADA.



"Art. 240 .

RESOLUÇÃO N!! 25, DE 2001

Institui o Código de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara dos Deputados.

Faço saber que a Câmara dos Deputados apro
vou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1~ O Código de Ética e Decoro Parlamentar
da Câmara dos Deputados é instituído na conformi
dade do texto anexo.

Parágrafo único. As normas estabelecidas no
Código de Ética e Decoro Parlamentar complemen
tam o Regimento Interno e dele passam a fazer parte
integrante.

Art. 22 O § 32 do art. 240 e o art. 244 do Regi
mento Interno passam a vigorar com a seguinte reda
ção:

§ 32 A representação, nos casos dos
incisos I e VI, será encaminhada à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação,
observadas as seguintes normas:

....................................................."(NR)
"Art. 244. O Deputado que praticar ato

contrário ao decoro parlamentar ou que afe
te a dignidade do mandato estará sujeito às
penalidades e ao processo disciplinar pre
vistos no Código de Ética e Decoro Parla
mentar, que definirá também as condutas
puníveis. (NR)

Art. 3° Revogam-se os artigos 245 a 248 do
Regimento Interno da Câmara.

REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA
PROVISORIA N21-A, DE 2001

Abre crédito extraordinário, em favor
do Ministério da Integração Nacional, no
valor de R$154.000.000,OO, para os fins
que especifica.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre Gostaria de homenagear todos os companheiros
a mesa e vou submeter a votos a seguinte. - Barbosa Neto, José Dirceu, Marcelo Déda e tantos

outros - que participaram da elaboração do texto como
co-autores.

Convido para assinar este documento o ilustre
Deputado Waldir Pires, autor da primeira proposta do
Código de Ética. S.Exa. representa o esforço dos últi
mos dez anos para aprovação de tão importante ma
téria. Gostaria que S.Exa. também deixasse sua mar
ca no texto da promulgação. (Palmas.)

O Deputado Jarbas Lima também teve impor
tante participação na elaboração do nosso Código de
Ética.

Àqueles que de alguma forma participaram da
discussão do texto ora promulgado, bem como a to
dos que participaram da votação, meus parabéns.

Promulgada a presente Resolução. A matéria
vai à promulgação.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ Fica aberto crédito extraordinário, no va
Iar de R$154.000.000,00 (cento e cinqüenta e quatro
milhões de reais), em favor do Ministério da Integra
ção Nacional, para atender à programação constante
do Anexo I desta lei.

Art. 2~ Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 1~ decorrerão do cancelamento parci
al de dotações consignadas ao Ministério da Educa
ção, na forma do Anexo 11 desta lei.

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

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2001 
Deputado Paulo Magalhães, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram.

APROVADA.

A matéria vai ao Senado Federal, com o voto
contrário do Deputado Arnaldo Faria de Sá .

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convido
neste instante a virem à Mesa, de forma bastante bre
ve e singela, como deve ser, os Uderes partidários e
os membros da Mesa Diretora, para a promulgação da
Resolução nll25, de 2001 , que institui o Código de Éti
ca e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.

Essa matéria chegou a bom termo, em razão do
esforço de todos os Parlamentares que, independen
temente de posições partidárias, se colocaram como
instrumentos do interesse maior da Instituição.

Portanto, faço a promulgação da Resolução ofi
ciando a partir de agora a criação do Código de Etica
e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, na
presença dos Srs. Parlamentares, representados pe
los Líderes Parlamentares e pelos membros da Mesa
Diretora. Para isso, gostaria de ter a assinatura de to
dos eles no documento. (Pausa.) (Palmas.)

Está sendo distribuída ao Plenário cópia do texto
ora promulgado. (Pausa.)
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Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, 10 de outubro de 2001

Assinaturas

AÉCIO NEVES
WALDIR PIRES
JUTAHY JUNIOR
BARBOSA NETO
INOCÊNCIO OLIVEIRA
EFRAIM MORAIS
JOSÉ DIRCEU
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
WILSON SANTOS
CIRO NOGUEIRA
BISPO RODRIGUES
PAULO ROCHA
MENDES RIBEIRO FILHO
SEVERI NO CAVALCANTI
ODELMOLEÃO
ARTHUR VIRGiUO
INÁCIO ARRUDA
DE VELASCO
EDUARDO CAMPOS
WALTER PINHEIRO
MIRO TEIXEIRA
ROSERTOJEFFERSON
JOÃO MENDES
DOMICIANO CABRAL
ARISTON ANDRADE

PSDB
PT
PSDS
PMDB
PFL
PFL
PT
PSDB

PSDB
PFL
PL
PT
PMDB
PPB
PPB
PSDS
PCdoB
PSL
PSS
PT
por
PTS
PFL
psos
PFL
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CÓDIGO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

CAPíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 12 Este Código estabelece os princípios éti
cos e as regras básicas de decoro que devem orientar
a conduta dos que estejam no exercício do cargo de
Deputado Federal.

Parágrafo único. Regem-se também por este
Código o procedimento disciplinar e as penalidades
aplicáveis no caso de descumprimento das normas
relativas ao decoro parlamentar.

Art. 22 As imunidades, prerrogativas e franquias
asseguradas pela Constituição, pelas leis e pelo Re
gimento Interno aos Deputados são institutos desti
nados à garantia do exercício do mandato popular e à
defesa do Poder legislativo.

CAPíTULO 11
Dos Deveres Fundamentais

Art. 32 São deveres fundamentais do Deputado:

I - promover a defesa do interesse público e da
soberania nacional;

11- respeitar e cumprir a Constituição, as leis e
as normas internas da Casa e do Congresso Nacio
nal;

111- zelar pelo prestígio, aprimoramento e valori
zação das instituições democráticas e representati
vas e pelas prerrogativas do Poder legislativo;

IV - exercer o mandato com dignidade e respei
to à coisa pública e à vontade popular, agindo com
boa-fé zelo e probidade;

V - apresentar-se à Câmara durante as sessões
legislativas ordinárias e extraordinárias e participar
das sessões do Plenário e das reuniões de comissão
de que seja membro, além das sessões conjuntas do
Congresso Nacional;

VI - examinar todas as proposições submetidas
a sua apreciação e voto sob a ótica do interesse públi
co;

VII- tratar com respeito e independência os co
legas, as autoridades, os servidores da Casa e os ci
dadãos com os quais mantenha contato no exercício
da atividade parlamentar, não prescindindo de igual
tratamento;

VIII - prestar contas do mandato à sociedade,
disponibilizando as informações necessárias ao seu
acompanhamento e fiscalização;

IX - respeitar as decisões legítimas dos órgãos
da Casa.

CAPíTULO 111
Dos Atos Incompatíveis com o Decoro Parlamentar

Art. 42 Constituem procedimentos incompatíveis
com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do
mandato:

I - abusar das prerrogativas constitucionais as
seguradas aos membros do Congresso Nacional
(Constituição Federal, art. 55, § 12 );

11 - perceber, a qualquer título, em proveito pró
prio ou de outrem, no exercício da atividade parla
mentar, vantagens indevidas (Constituição Federal,
art. 55, § 12 );

111- celebrar acordo que tenha por objeto a pos
se do suplente, condicionando-a a contraprestação fi
nanceira ou à prática de atos contrários aos deveres
éticos ou regimentais dos Deputados;

IV - fraudar, por qualquer meio ou forma, o regu
lar andamento dos trabalhos legislativos para alterar
o resultado de deliberação;

V - omitir intencionalmente informação relevan
te, ou, nas mesmas condições, prestar informação
falsa nas declarações de que trata o art. 18.

CAPíTULO IV
Dos Atos Atentatórios ao Decoro Parlamentar

Art. 52 Atentam, ainda contra o decoro parla
mentar as seguintes condutas, puníveis na forma
deste Código:

I - perturbar a ordem das sessões da Câmara
ou das reuniões de comissão;

11 - praticar atos que infrinjam as regras de boa
conduta nas dependências da Casa;

111 - praticar ofensas ffsicas ou morais nas de
pendências da Câmara ou desacatar, por atos ou pa
lavras, outro parlamentar, a Mesa ou comissão, ou os
respectivos Presidentes;

IV - usar os poderes e prerrogativas do cargo
para constranger ou aliciar servidor, colega ou qual
quer pessoa sobre a qual exerça ascendência hierár
quica, com o fim de obter qualquer espécie de favore
cimento;

V - revelar conteúdo de debates ou delibera
ções que a Câmara ou comissão hajam resolvido de
vam ficar secretos;

VI - revelar informações e documentos oficiais
de caráter reservado, de que tenha tido conhecimento
na forma regimental;

VII - usar verbas de gabinete em desacordo
com os princípios fixados no caput do art. 37 da
Constituição Federal;
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VIII- relatar matéria submetida à apreciação da
Câmara, de interesse específico de pessoa física ou
jurídica que tenha contribuído para o financiamento
de sua campanha eleitoral;

IX - fraudar, por qualquer meio ou forma, o
registro de presença às sessões, ou às reuniões de
comissão.

Parágrafo único. As condutas puníveis neste ar
tigo só serão objeto de apreciação mediante provas.

Art. ~ Ao Conselho de Ética e Decoro Parla
mentar compete:

I - zelar pela observância dos preceitos deste
Código, atuando no sentido da preservação da
dignidade do mandato parlamentar na Câmara dos
Deputados;

11 - processar os acusados nos casos e termos
previstos no art. 13;

111- instaurar o processo disciplinar e proceder a
todos os atos necessários à sua instrução, nos casos
e termos do art. 14;

IV - responder às consultas da Mesa, de co
missões e de Deputados sobre matérias de sua
competência;

V - organizar e manter o Sistema de Acompa
nhamento e Informações do Mandato Parlamentar,
nos termos do art. 17;

Art. 7fJ. O Conselho de Ética e Decoro Parlamen
tar compõe-se de quinze membros titulares e igual
número de suplentes com mandato de dois anos.

§ 1fJ. Na representacão numérica dos partidos e
blocos parlamentares será atendido o princípio da
proporcionalidade partidária, devendo, na designa
ção dos deputados que vão integrar Conselho, ser ob
servado o caput e § 12 do art. 28 do Regimento Inter
no e, no que couber, o disposto no § 22 desse artigo.

§ 22 O Partido a que pertencer o Corregedor de
signará, como titular, um Deputado a menos que o nú
mero a que tenha direito com a aplicação do princípio
da proporcionalidade partidária.

§ 3fJ. Não poderá ser membro do Conselho o
Deputado:

I - submetido a processo disciplinar em curso,
por ato atentatório ou incompatível com o decoro par
lamentar;

11- que tenha recebido, na legislatura, penalida
de disciplinar de suspensão de prerrogativas regi
mentais ou de suspensão temporária do exercício do
mandato, e da qual se tenha o competente registro
nos anais ou arquivos da Casa.;

§ 4fJ. O recebimento de representação contra
membro do Conselho por infringência dos preceitos

estabelecidos por este Código, com prova inequívoca
da verossimilhança da acusação, constitui causa para
seu imediato afastamento da função, a ser aplicado
de ofício por seu Presidente, devendo perdurar até
decisão final sobre o caso.

Art. 82 O Conselho de Ética e Decoro Parlamen
tar aprovará regulamento específico para disciplinar o
funcionamento e a organização de seus trabalhos.

§ 12 Enquanto não aprovar o regulamento de
que trata este artigo, o Conselho observará as dispo- .
sições regimentais relativas ao funcionamento das
comissões da Casa, inclusive no que diz respeito à
eleição de seu Presidente e designação de relatores.

§ 2fJ. Aprovado o regulamento previsto no caput
deste artigo, observar-se-ão, subsidiariamente, no
que couber, as disposições regimentais aplicáveis às
comissões.

Art. 92 O Corregedor da Câmara participará das
deliberações do Conselho de Ética e Decoro Parla
mentar, com direito a voz e voto, competindo-lhe pro
mover as diligências de sua alçada necessárias aos
esclarecimentos dos fatos investigados.

CAPíTULO V
Das Penalidades Aplicáveis
e do Processo Disciplinar

Art. 10. São as seguintes as penalidades aplicá
veis por conduta atentatória ou incompatível com o
decoro parlamentar:

1- censura, verbal ou escrita;

11 - suspensão de prerrogativas regimentais;

111 - suspensão temporária do exercício do
mandato;

IV - perda do mandato.

Parágrafo único. Na aplicação das penalidades
serão consideradas a natureza e a gravidade da infração
cometidas, os danos que dela provierem para a Câma
ra dos Deputados, as circunstâncias agravantes ou
atenuantes e os antecedentes do infrator.

Art. 11. A censura verbal será aplicada, pelo
Presidente da Câmara, em sessão, ou de Comissão,
durante suas reuniões, ao Deputado que incidir nas
condutas descritas nos incisos I e 1/ do art. 5fJ..

Parágrafo único. Contra a aplicação da penali
dade prevista neste artigo poderá o Deputado recorrer
ao respectivo plenário.

Art. 12. A censura escrita será aplicada pela
Mesa, por provocação do ofendido, nos casos de inci
dência na conduta do inciso 111 do art. 5'1, ou, por solicita
ção do Presidente da Câmara ou de Comissão, nos ca
sos de reincidência nas condutas referidas no art. 11.



11 - constituída ou não a subcomissão referida
no inciso anterior, será remetida cópia da representa
ção ao Deputado acusado, que terá o prazo de cinco
sessões ordinárias para apresentar sua defesa escri
ta e indicar provas;

111 - esgotado o prazo sem apresentação de
defesa, o Presidente nomeará defensor dativo para
oferecê-Ia, reabrindo-lhe igual prazo;

IV - apresentada a defesa, o relator da matéria
ou, quando for o caso, a subcomissão de inquérito,
procederá às diligências e à instrução probatória que
entender necessárias, findas as quais proferirá pare
cer no prazo de cinco sessões ordinárias da Câmara,
concluindo pela procedência da representação ou por
seu arquivamento, oferecendo, na primeira hipótese,
projeto de resolução destinado à declaração da sus
pensão ou pena do mandato;

V - o parecer do relator ou da subcomissão de
inquérito, quando for o caso, será submetido à apreci
ação da Comissão, considerando-se aprovado se ob
tiver a maioria absoluta dos votos de seus membros;

VI - a rejeição do parecer originariamente apre
sentado obriga à designação de novo relator, prefe
rencialmente entre aqueles que, durante a discussão
da matéria, tenham se manifestado contrariamente à
posição do primeiro;

VII - a discussão e a votação de parecer nos
termos deste artigo serão abertas;

I - o Presidente, sempre que considerar neces
sário, designará três de seus membros para compor
subcomissão de inquérito destinada a promover as
devidas apurações dos fatos e das responsabilida
des;
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Art. 13. A suspensão de prerrogativas regimen- § 1.2 Será punível com a suspensão temporária
tais será aplicada pelo Plenário da Câmara dos Depu- do exercfcio do mandato o Deputado que incidir nas
tados, por proposta do Conselho de Ética e Decoro condutas descritas nos incisos IV, V e IX do art. &l e
Parlamentar, ao deputado que incidir nas vedações com a perda do mandato o Deputado que incidir nas
dos incisos VI a VIII do art.5º-, observado o seguinte: condutas descritas no art. 4ll.

1- qualquer cidadão é parte legítima para repre- § 2ll Poderá ser apresentada, à Mesa, represen-
sentar junto à Mesa da Câmara dos Deputados, espe- tação popular contra Deputado por procedimento
cificando os fatos e respectivas provas; punível na forma deste artigo.

11 -: ~ecebida re~re~e~tação nos termos do i.nci- § 3ll A Mesa não poderá deixar de conhecer re-
so I, verificadas a eXlst~ncla ?OS fatos e resp~ctlvas presentação apresentada nos termos do § 2ll, deven-
p~ovas, ~ Mesa a encaminhara ao <?onselho cUJo Pre- do sobre ela emitir parecer fundamentado, determi-
sldente Instaurará o processo, designando Relator; nando seu arquivamento ou o envio ao Conselho de

111- instaurado o processo o Conselho promove- Ética e Decoro Parlamentar para a instauração do
rá a apuração sumária dos fatos, assegurando ao re- competente processo disciplinar, conforme o caso.
p~es~ntado ampla defesa e ~r?videnciando as ~i1i- § 4ll Recebida representação nos termos deste
~~~~Ias que entender necessanas, no prazo de tnnta artigo, o Conselho observará o seguinte procedimen-

, IV - o Conselho emitirá, ao final da apuração, to:
parecer concluindo pela improcedência ou procedên
cia da representação, e determinará seu arquivamen
to ou proporá a aplicação da penalidade de que trata
este artigo; neste caso, o parecer será encaminhado
à Mesa para as providências referidas na parte final
do inciso IX do § 4ll do art. 14;

V - são passíveis de suspensão as seguintes
prerrogativas:

a) usar a palavra, em sessão, no horário desti
nado ao Pequeno ou Grande Expediente;

b) encaminhar discurso para publicação no
Diário da Câmara dos Deputados;

c) candidatar-se a, ou permanecer exercendo,
cargo de membro da Mesa ou de Presidente ou
Vice-Presidente de comissão;

d) ser designado relator de proposição em co
missão ou no Plenário;

VI - a penalidade aplicada poderá incidir sobre
todas as prerrogativas referidas no inciso V, ou ape
nas sobre algumas, a juízo do Conselho, que deverá
fixar seu alcance tendo em conta a atuação parla
mentar pregressa do acusado, os motivos e as conse
qüências da infração cometida;

VII - em qualquer caso, a suspensão não pode
rá estender-se por mais de seis meses.

Art. 14. A aplicação das penalidades de suspen
são temporária do exercício do mandato, de no máxi
mo trinta dias, e de perda do mandato são de compe
tência do Plenário da Câmara dos Deputados, que
deliberará em escrutinio secreto e por maioria absolu
ta de seus membros, por provocação da Mesa ou de
partido político representado no Congresso Nacional,
após processo disciplinar instaurado pelo Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar, na forma deste artigo.



49082 Quinla-lcira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OUlubro de 200 I

VIII - da decisão do Conselho que contrariar
norma constitucional, regimental ou deste Código,
poderá o acusado recorrer à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, que se pronunciará ex
clusivamente sobre os vícios apontados;

IX - concluída a tramitação no Conselho de Éti
ca, ou na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, na hipótese de interposição de recurso nos
termos do inciso VIII, o processo será encaminhado à
Mesa e, uma vez lido no expediente, publicado e dis
tribuído em avulsos para inclusão na Ordem do Dia.

Art. 15. É facultado ao Deputado, em qualquer
caso, constituir advogado para sua defesa, ou fazê-la
pessoalmente, em todas as fases do processo, inclu
sive no Plenário da Câmara dos Deputados.

Parágrafo único. Quando a representação apre
sentada contra Deputado for considerada leviana ou
ofensiva à sua imagem, bem como à imagem da Câ
mara, os autos do processo respectivo serão encami
nhados à Procuradoria Parlamentar, para que tome
as providências reparadoras de sua alçada, nos
termos do art. 21 do Regimento Interno.

Art. 16. Os processos instaurados pelo Conse
lho de Ética e Decoro Parlamentar não poderão exce
der o prazo de sessenta dias para sua deliberação
pelo Plenário, nos casos das penalidades previstas
nos incisos I, 11 e 111 do art. 10.

§ 1~ O prazo para deliberação do Plenário sobre
os processos que concluírem pela perda do mandato,
prevista no inciso IV do art. 10, não poderá exceder
noventa dias.

§ 2~ Em qualquer das hipóteses previstas neste
artigo a Mesa terá o prazo de dois dias, improrrogá
vel, para incluir o processo na pauta da Ordem do Dia,
sobrestando todas as demais matérias, exceto as
previstas no art. 64 da Constituição Federal.

CAPíTULO VI
Do Sistema de Acompanhamento

e Informações do Mandato Parlamentar

Art. 17. O Conselho de Ética e Decoro Parla
mentar deverá organizar e manter o Sistema de
Acompanhamento e Informações do Mandato Parla
mentar, mediante a criação de arquivo individual para
cada Deputado, onde constem os dados referentes:

I - ao desempenho das atividades parlamentares,
e em especial sobre:

a) cargos, funções ou missões que tenha exerci
do no Poder Executivo, na Mesa, em comissões ou
em nome da Casa durante o mandato;

b) número de presenças às sessões ordinárias,
com percentual sobre o total;

c) número de pronunciamentos realizados nos
diversos tipos de sessões da Câmara;

d) número de pareceres que tenha subscrito
como relator;

e) relação das comissões e subcomissões que
tenha proposto ou das quais tenha participado;

f) número de propostas de emendas à Constitui
ção, projetos, emendas, indicações, requerimentos,
recursos, pareceres e propostas de fiscalização e
controle;

g) número, destinação e objetivos de viagens
oficiais ao exterior realizadas com recursos do Poder
Público;

h) licenças solicitadas e respectiva motivação;

i) votos dados nas proposições submetidas à
apreciação, pelo sistema nominal, na legislatura;

j) outras atividades pertinentes ao mandato,
cuja inclusão tenha sido requerida pelo Deputado.

11 - à existência de processos em curso, ou ao
recebimento de penalidades disciplinares, por infra
ção aos preceitos deste Código.

Parágrafo únioo. Os dados de que trata este artigo
serão armazenados por meio de sistema de processa
mento eletrônico, ficando à disposição dos cidadãos atra
vés da Intemet ou outras redes de comunicação similares,
podendo ainda ser solicitados diretamente à secretaria do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

CAPíTULO VII
Das Declarações Obrigatórias

Art. 18. O Deputado apresentará à Mesa ou, no
caso do inciso 111 deste artigo, quando couber, à
Comissão, as seguintes declarações:

1- ao assumir o mandato, para efeito de posse,
e noventa dias das eleições, no último ano da legisla
tura, declarações de bens e rendas, incluindo todos
os passivos de sua responsabilidade de valor igualou
superior à sua remuneração mensal como Deputado;

11- até o trigésimo dia seguinte ao encerramento do
prazo para entrega da declaração do imposto de renda
das pessoas físicas, cópia da declaração feita ao Tesouro;

111 - durante o exercício do mandato, em comissão
ou em Plenário, ao iniciar-se a apreciação de matéria
que envolva direta e especificamente seus interesses
patrimoniais, declaração de impedimento para votar.

§ 1~ As declarações referidas nos incisos I e 11
deste artigo serão autuadas em processos devida
mente formalizados e numerados seqüencialmente,
fornecendo-se ao declarante comprovante da entre
ga, mediante recibo em segunda via ou cópia da mesma
declaração, com indicação do local, data e hora da
apresentação.
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§ 22 Uma cópia das declarações de que trata o
parágrafo anterior será encaminhada ao Tribunal de
Contas da União, para os fins previstos no § 22do art.
12 da Lei n!! 8.730, de 1993.

§ 312 Os dados referidos nos parágrafos anterio
res terão, na forma da Constituição Federal (art. 52,
XII), o respectivo sigilo resguardado, podendo, no en
tanto, a responsabilidade pelo mesmo ser transferida
para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,
quando este os solicitar, mediante aprovação do res
pectivo requerimento pela sua maioria absoluta, em
votação nominal.

§ 411 Os servidores que, em razão de ofício, tiverem
acesso às declarações referidas neste artigo ficam
obrigados a resguardar e preservar o sigilo das infor
mações nelas contidas, nos termos do parágrafo
único do art. ~ da Lei n~ 8.730, de 1993, e art. 16,
inciso VIII, da Lei nll8.112, de 1990.

CAPíTULO VIII
Disposições Finais e Transitórias

Art. 19. Aprovado este Código, a Mesa organiza
rá a distribuição das vagas do Conselho de Ética e
Decoto Parlamentar entre os partidos e blocos parla
mentares com assento na Casa, e convocará as lideran
ças a indicarem os deputados das respectivas bancadas
para integrar o Conselho, nos termos do art. 712.

Parágrafo único. Os mandatos dos membros in
dicados na forma deste artigo estender-se-ão, excep
cionalmente, até o início da sessão legislativa seguinte.

Art. 212. Os projetos de resolução destinados a
alterar o presente Código obedecerão às normas de
tramitação do art. 216 do Regimento Interno.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB-SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, antes
do início da votação da proposta de emenda constitu
cional, quero dar a V.Exa. uma boa notícia.

Peguei este microfone várias vezes para criticar
ou fazer algum tipo de apelo aos nossos Deputados
da Comissão Especial de Reforma da Segurança PÚ
blica. Hoje, aprovamos por unanimidade o substitutivo
do Deputado Alberto Fraga, numa demonstração de
que esta Casa está preparada para fazer uma exce
lente reforma na segurança pública do País.

Sr. Presidente, começamos o processo de vota
ção. Vamos votar na próxima semana somente aque
les dispositivos e emendas que vão propiciar melho
res discussões.

Hoje foi aprovado o substitutivo do Deputado
Alberto Fraga. É uma vitória para esta Casa. V.Exa.
colaborou fazendo com que os Srs. Deputados e LI
deres lá estivessem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V.Exa.
está de parabéns, ao lado do Deputado Alberto Fra
ga. Tenho certeza de que a Comissão ainda dará res
postas positivas à sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apresen
tação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS
SRS.:

RUBENS BUENO -Indicação - Sugere a insta
lação de equipamento VOR no aeroporto de Guara
puava, no Estado do Paraná. (INC 2.348/01)

MARÇAL FILHO - Indicação - Sugere ao Poder
Executivo a suplementação de recursos destinados à exe
cução do Programa Nacional de Fortalecimento da Agri
cu~ura Familiar - PRONAF, no Estado de Mato Grosso do
Sul, no ano 2001, e o aumento da respectiva dotação or
çamentária, para o ano 2002. (INC nll 2.349/01)

MARCOS AFONSO - Requerimento de Infor
mação - Solicita informações referentes ao reajuste
de tarifas de pedágio na ponte Rio Niterói. (RIC N12
3.834/01 )

Requerimento de Informação - Solicita informa
ções ao Sr. Ministro do Meio Ambiente sobre os ris
cos da população em relação a resíduos industriais.
(RIC N2 3.835/01)

Requerimento de Informação - Solicita informa
ções a respeito das metas não cumpridas pela con
cessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado no
Estado do Pará. (RIC N.2 3.836/01)

LUCIANO PIZZATIO - Projeto de Lei - Altera a
Lei n" 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Con
tribuições das Microempresas e das Empresas de Pe
queno Porte - SIMPLES. (PL. Nll 5.500/01)

FIORAVANTE e OUTROS - Requerimento de
Urgência - Requer urgência para a apreciação do
Projeto de Lei nll116/96, (conferindo assinaturas)

MARCELO TEIXEIRA - Projeto de Lei - Reduz as
alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
para as embalagens recicláveis. (PL. Nll5.501/01)

ANTONIO CAMBRAIA - Projeto de Lei - Unifica
o recolhimento do desconto mensal do Imposto de
Renda, para contribuintes com mais de uma fonte pa
gadora. (PL. n° 5.502/01)
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NEUTON LIMA - Projeto de Lei - Dispõe sobre Indicação - Solicita que seja revista a legislação
a padronização de embalagens de produtos de con- pertinente à produção e à comercializacão do álcool
sumo por volume ou peso. (PL. N12 5.503/01) combustível, permitindo-se aos produtores passarem

JOSÉ EGYDIO - Projeto de Lei -Institui obriga- a organizar-se e manterem mini-usinas, a nível de co-
toriedade de inserção de fotografia e inscrição de da- munidade, para produzirem e comercializarem álcool
dos de identificação do usuário nos comprovantes de carburante. (INC NQ 2.352/01)
compras e no cartão de crédito. (PL. N12 5.504/01) Indicação - Solicita um estudo da proposta do

Secretário de Estado dos Transportes e Obras do
ODELMO LEÃO - Projeto de Resolução - De- Estado de Santa Catarina, sobre o preocupante qua-

nomina "Plenário Professor Roberto Campos" o Ple- dro dos acidentes ocorridos na BR-280, conforme do-
nário da Comissão de Economia, Indústria e Comér-

cumentação anexa. (INC N.ll 2.353/01)cio. *Matéria incluída nesta Ordem do Dia, após apro-
vação de Requerimento de Urgência. (PRC N.ll Indicação - Solicita um estudo da proposta da
194/01) Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú/SC, para

que o ano letivo inicie no dia 1 de março e termine no
L1NCOLN PORTELA - Projeto de Lei - Torna dia 20 de dezembro, conforme documentação anexa.

obrigatório o uso do alfabeto Braile nos cardápios. (INC N.ll 2.354/01)

(PL. N.ll 5.505/01) Indicação _ Solicita um estudo da proposta da
AVENlOAR ARRUDA - Requerimento de Infor- ACIL (Associação Comercial e Industrial de Lages),

mação - Requer informações ao Ministro da Justiça para que reavalie e coloque o CEDUP de Lages como
sobre ações da Polícia Rodoviária Federal por oca- prioridade absoluta, por preocupação com a transfe-
sião da 2a Marcha em Defesa da Educação. (RIC rência dos cursos Técnicos industriais de Nível Mé-
3.837/01) dio, conforme documentação anexa. (INC N.ll

EDUARDO CAMPOS - Projeto de Lei - Altera o 2.355/01)

Decreto-Lei n.ll 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Indicação _ Solicita um estudo da proposta da
Código Penal, para dispor sobre o crime de seqüestro Câmara Municipal de Lages/SC, sobre a atual situa-
fugaz e dá outras providências. (PL. N.ll 5.506/01) ção verificada em relação à Merenda Escolar do

MURILO DOMINGOS - Projeto de Lei - Dispõe Município de Lages/SC, conforme documentação
sobre a recomposição dos valores dos benefícios pa- anexa. (INC Nfl 2.356/01)

gos pela Previdência Social. (PL. n.ll5.507/01) LUCIANO llCA _ Requerimento de Informa-
JOÃO EDUARDO DADO - Projeto de Lei - Per- ção - Requer informações ao Ministério da Saúde a

mite aos representantes comerciais a opção pelo respeito do Convênio 1973/99, elaborado entre o
SIMPLES, instituído pela Lei n.ll9.317, de 5 de dezem- Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de
bro de 1996. (PL. N.ll5.508/01) IndaiatubalSP, para conclusão de Unidade Hospita-

FERNANDO CORUJA - Indicação - Solicita a lar. (RIC NQ 3.838/01)

implantação de laboratórios em Território Catarinen- Requerimento de Informação - Requer informa-
se com a finalidade de fabricar medicamento genéri- ções ao Ministério da Saúde a respe~o do Convênio ce-
co de uso veterinário, conforme moção do Deputado lebrado entre o Ministério da Saúde e a Unicamp, com a
Moacir Sopelsa. (INC N12 2.350/01) participação da equipe do Depto de Medicina Preventi-

ARMANDO ABíLlO - Requerimento de Sessão va-CCI, da Unicamp, no caso BHC na Cidade dos Meni-
Solene - Requer a realização de Sessão Solene em nos em Duque de Caxias/RJ. (RIC N2 3.839/01)
homenagem aos 30 anos da UNIMED de João Pes- SRS. LíDERES _ Requerimento de Urgência _
soa - PB, a ser realizada em 26 de fevereiro de 2002, Requer regime de urgência na apreciação do Proje-
pelos relevantes serviços prestados pela referida to de Lei nQ 5.446, de 2001. (conferindo assinaturas)
Instituição à população de João Pessoa e da Paraíba.

RUBENS BUENO - Projeto de Lei - Modifica o
FERNANDO CORUJA - Indicação - Solicita § 1Q , do artigo 1Q da Lei nº 8.859/94, que alterou a

que seja revista a legislação pertinente à produção e Lei nº 6.494/77, estendendo aos alunos de curso
à comercialização do álcool combustível, permitin- Supletivo o direito à participação em atividades de
do-se aos produtores passarem a organizar-se e
manterem mini-usinas, a nível de comunidade, para estágio. (PL. NQ 5.509/01)
produzirem e comercializarem álcool carburante. NILSON MOURÃO - Projeto de Resolução -
(INC N~ 2.351/01) Acrescenta parágrafo ao art. 187 do Regimento



Indicação - Sugere a implantação de obras
de infra-estrutura hídrica / drenagem no Municí
pio de Maricá no Estado do Rio de Janeiro. (INC
Nº- 2.366/01)

Indicação - Sugere a implantação de obras
de infra-estrutura hídrica / drenagem no Municí
pio de Niterói no Estado do Rio de Janeiro. (INC
NQ 2.367/01)

Indicação - Sugere a implantação de obras
de infra-estrutura hídrica / drenagem no Municí
pio de Araruama no Estado do Rio de Janeiro.
(INC N.!! 2.368/01)

Projeto de Lei nQAltera o art. 11 da Lei n.!!
9790 de 23 de Março de 1999 e dá outras provi
dências. (Pl. Nº- 5.513/01)

CORAUCI SOBRINHO - Indicação - Suge
re a instituição do "Dia Nacional Comandante
João Ribeiro de Barros", a ser comemorado anu
almente em 28 de abril. (INC Nº- 2.371/01)

ROBSON TUMA - Projeto de Lei - Altera
os artigos 15 e 59 da Lei nº- 9.504 de 30 de se
tembro de 1997, determinando que, nas eleições
majoritárias, 95 votos dados para o número de
um partido que faça parte de uma coligação se-

Indicação - Sugere a implantação de obras
de infra-estrutura hídrica / drenagem no Municf
pio de São Francisco do Itabapoana no Estado
do Rio de Janeiro. (INC Nº- 2.369/01)

NELSON MARQUEZELLI - Projeto de Lei
Complementar - Altera a Lei Complementar n.2.
26, de 11 de setembro de 1975, para permitir o
saque da conta individual do PIS-PASEP pelo
participante. (PLP NQ. 2.49/01)

MARIA LÚCIA - Indicação - Sugere ao Po
der Executivo que crie escolas Preparatórias
para admissão ao Vestibular, destinadas às po
pulações com dificuldades de acesso à Universi
dade. (INC N!!. 2.370/01)
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Interno da Câmara dos Deputados, a fim de estabe- pio de Casimiro de Abreu no Estado do Rio de Ja-
lecer limite de duração do procedimento de votação neiro. (INC NQ 2.363/01)

nominal. (PRC N° 195/01) Indicação - Sugere a implantação de obras de
JOSÉ CARLOS COUTINHO - Requerimento infra-estrutura hídrica / drenagem no Município de

Requer o registro nos Anais da Casa de voto de lou- Cabo Frio no Estado do Rio de Janeiro. (INC W
vor pela realização do IV -Congresso Brasileiro dos 2.364/01)
Conselhos de Enfermagem, re~lizado de 1 a ~ de Indicação _ Sugere a implantação de obras de
out~bro do corrente ano, em Sao Paulo.(confenndo infra-estrutura hídrica / drenagem no Município de
assinaturas) São Pedro D'Aldeia no Estado do Rio de Janeiro.

Requerimento - Requer o registro nos Anais INC N° 2.365/01)
da Casa de voto de louvor ao Dr. Francisco Aleixo
e sua equipe médica, pelos excelentes serviços
prestados a população, no Pronto Socorro de
Alcântara no município de São Gonçalo-RJ. (con
ferindo assinaturas)

Projeto de Lei - Estabelece isenção do Impos
to de Renda nas hipóteses de moléstia grave. (PL.
N-º 5.510/01)

Projeto de Lei - Dispõe sobre cessão obrigató
ria de salas de aula por parte dos clubes esportivos,
recreativos e sociais. (PL. N.Il 5.511/01)

Projeto de Lei - Estabelece a criação de coope
rativas de empresas de pequeno porte e dá outras
providências. (PL. N.Il 5.512/01)

Indicação - Sugere a implantação de obras de infra
estrutura hídrica/drenagem no Município de São Gonçalo
no Estado do Rio de Janeiro. (INC N!l 2.357/01)

Indicação - Sugere a implantação de obras
de infra-estrutura hídrica / drenagem no Municí
pio de Trajano de Morais no Estado do Rio de
Janeiro. (INC Nº- 2.358/01)

Indicação - Sugere a implantação de obras
de infra-estrutura hídrica / drenagem no Municí
pio de Itaboraí no Estado do Rio de Janeiro.
(INC Nº- 2.359/01)

Indicação - Sugere a implantação de obras
de infra-estrutura hídrica / drenagem no Municí
pio de Saquarema no Estado do Rio de Janeiro.
(INC Nº- 2.360/01)

Indicação - Sugere a implantação de obras
de infra-estrutura hídrica / drenagem no Municí
pio de Tanguá no Estado do Rio de Janeiro.
(INC N.2. 2.361/01)

Indicação - Sugere a implantação de obras
de infra-estrutura hídrica / drenagem no Municí
pio de Silva Jardim no Estado do Rio de Janeiro.
(INC Nº- 2.362/01)

Indicação - Sugere a implantação de obras
de infra-estrutura hídrica / drenagem no Municí-
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jam computados para o candidato desta. (PL.
N° 05514-01)

LAEL VARELLA e INOCÊNCIO OLIVEIRA
- Requerimento de Sessão Solene - Requer a
convocação de sessão solene da Câmara dos
Deputados para o dia 4 de dezembro, a fim de
homenagear a Federação do Comércio do
Estado de Minas Gerais, pela passagem de seu
6320 aniversário de fundação.

JANDIRA FEGHALI e OUTROS - Requeri
mento - Solicita seja convocada Comissão Ge
rai para debate da situação internacional, a
guerra contra o Afeganistão, o combate ao ter
rorismo e suas conseqüências sobre o Brasil.
(conferindo assinaturas)

L1NCOLN PORTELA e INOCÊNCIO
OLIVEIRA - Requerimento de Sessão Solene 
Requer a convocação de sessão solene da Câma
ra dos Deputados para o dia 8 de outubro de 2002,
a fim de prestar homenagem póstuma ao Deputa
do Roberto Campos

HELENILDO RIBEIRO - Projeto de Lei - De
nomina "Rodovia Senador Arnon de Mello" o trecho
da rodovia federal BR-316, que liga Maceió a Pal
meira dos índios, no Estado de Alagoas. (PL. N20
5.5 15/01)

LUIZ FERNANDO - Indicação - Sugere a
adoção de providências visando à criação da
carreira da Analista Técnico Previdenciário.
(INC N20 2.372/01)

FERNANDO FERRO - Requerimento de
Informação - Requer sejam solicitadas ao Sr. Mi
nistro das Minas e Energia informações sobre os
vazamentos ocorridos este ano em Angra I. (RIC
N20 3.810/01)

PIMENTEL GOMES - Requerimento de
Informação - Solicita informações ao Ministro
de Estado de Minas e Energia, José Jorge de
V. Lima, no âmbito da Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, pertinentes a impo
sição da Companhia Energética do Ceará 
COELCE, aos seus consumidores, de solicitar
por carta o bônus devido pelo consumo de
energia elétrica registrado abaixo da meta fixa
da para cada utente. (RIC NQ 3.841/01)

WALDIR PIRES - Projeto de Lei - Altera o
art. 10 da Lei nQ 7.998, de 11 de janeiro de
1990, que regula o Programa do Seguro-De
semprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de

Amparo ao Trabalhador - FAT, e dá outras providên
cias. (PL. 5516/01)

Projeto de Lei - Regulamenta o inciso 111, do ar
tigo 221 da Constituição Federal, que dispõe sobre a
regionalização da programação jornalística, cultural e
artística das emissoras de rádio. (PL. N20 5.517/01)

NELSON MARQUEZELLI e OUTROS - Propos
ta de Emenda à Constituição - Dá nova redação ao
inciso XXIX do art. 79. da Constituição Federal. (PEC
4.26/01 )

DA. HÉLIO - N9. Projeto de Lei - Dá nova reda
ção ao caput do art. 20 da Lei n9. 8.742, de 7 de de
zembro de 1993, para prever a concessão do beneff
cio assistencial às pessoas que aguardam na fila de
transplante de órgãos ou tecidos vitais. (PL. N9.
5.518/01)

PAULO DELGADO e JOSÉ GENOíNO -Indica
ção - Sugere ao Sr. Ministro de Estado da Defesa
que o porta aviões Minas Gerais seja mantido na fro
ta naval em atividade. (INC N9. 2.373/01)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há enten
dimento feito pelos Srs. Líderes no sentido de encer
rarmos esta sessão ordinária e imediatamente iniciar
mos a extraordinária, na qual votaremos a PEC do
Petróleo.

Para que isso possa ocorrer de forma imediata,
peço aos três Srs. Deputados - Vanessa Grazziotin,
Coriolano Sales e Carlos Mosconi - inscritos para
usar da palavra no período destinado às Comunica
ções Parlamentares, que o façam depois, durante a
votação nominal.

Pergunto à Deputada Vanessa Grazziotin se há
algum problema. (Pausa.) Ausente S.Exa.

Consulto o Deputado Coriolano Sales se há al
gum problema. (Pausa.)

Agradeço a V.Exa., que terá preferência, quan
do solicitar a palavra no momento oportuno.

Indago ao Deputado Carlos Mosconi se há al
gum inconveniente. (Pausa.) Ausente S.Exa.

Portanto, está convocada Sessão Extraordinária
para daqui a dois minutos.

VII - ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -

COMPARECEM MAIS OS SRS:
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DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

Partido Bloco
RORAIMA

Luciano Castro PFL PFUPST

Presentes de Roraima : 1

PARÁ

Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS
Haroldo Bezerra PSOB
Josué Bengtson PTS
Raimundo Santos PL PUPSL
Socorro Gomes pedoB PSB/PCDOB

Presentes de Pará : 5

RONDONIA

Nilton Capixaba PTS
Sérgio Carvalho PSOS

Presentes de Rondonia :2

ACRE

Marcos Afonso PT
Zila Bezerra PTS

Presentes de Acre : 2

TOCANTINS

Darci Coelho PFL PFUPST

Presentes de Tocantins : 1

MARANHÃO

Mauro Fecury PFL PFUPST
Neiva Moreira POT POT/PPS
Paulo Marinho PFL PFUPST
Pedro Novais PMOS
Sebastião Madeira PSDB

Presentes de Maranhão : 5
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CEARÁ

José Pimentel
Pimentel Gomes
Roberto Pessoa
Vicente Arruda

Presentes de Ceará : 4

PIAul

Marcelo Castro
Wellington Dias

Presentes de Piauí : 2

RIO GRANDE DO NORTE

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PT
PPS
PFL
PSDB

PMDB
PT

Outubro de 2001

Bloco

PDT/PPS
PFUPST

Lavoisier Maia

Presentes de Rio Grande do Norte : 1

PARAíBA

Wilson Braga

Presentes de Paraíba : 1

PERNAMBUCO

PFL

PFL

PFLlPST

PFUPST

Fernando Ferro
Joel De Hollanda
José Chaves
Marcos de Jesus
Pedro Eugênio
Ricardo Fiuza
Wolney Queiroz

Presentes de Pernambuco : 7

ALAGOAS

Augusto Farias

Presentes de Alagoas : 1

SERGIPE

PT
PFL PFLlPST
PMDB
PL PL/PSL
PT
PPB
PDT PDT/PPS

PPB

Tânia Soares

Presentes de Sergipe : 1

BAHIA

Benito Gama
Haroldo Uma
Jairo Carneiro
João Leão
Jonival Lucas Junior
Leur Lamanto
Mário Negromonte
Roland Lavigne
Walter Pinheiro

Presentes de Bahia : 9

PCdoS

PMDB
PCdoS
PFL
PPB
PMDB
PMDB
PPB
PMDB
PT

PSS/PCDOB

PSBJPCOOB
PFUPST
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Partido Bloco
MINAS GERAIS

Aracely de Paula PFL PFLlPST
Cabo Júlio PST PFLlPST
Custódio Mattos PSOB
Gilmar Machado PT
Hélio Costa PMOB
João Magno PT
Marcos Lima PMOB
Maria Lúcia PMOB
Nilmário Miranda PT
Olimpio Pires POT POT/PPS
Osmânio Pereira PSOB
Philemon Rodrigues PL PLlPSL
Romel Anizio PPB
Silas Brasileiro PMOB
Tilden Santiago PT
Virgilio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB

Presentes de Minas Gerais :17

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSOB
Magno Malta PL PUPSL
Ricardo Ferraço PPS POT/PPS

Presentes de Espirito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

A1dir Cabral PFL PFUPST
Alexandre Santos PSOB
A1merinda de Carvalho PPB
Candinho Mattos PSDS
Dino Fernandes PPB
Eber Silva PST PFUPST
Jandira Feghali pedoB PSB/PCDOB
João Sampaio POT POT/PPS
Jorge Wilson PMOB
José Carlos Coutinho PFL PFLlPST
Luisinho PPB
Luiz Ribeiro PSDS
Miriam Reid PSB PSB/PCDOB
Miro Teixeira POT PDT/PPS
Vivaldo Barbosa POT PDT/PPS

Presentes de Rio de Janeiro : 15
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Partido

Outubro de 200 I

Bloco

Antonio Kandir
Chico Sardelli
De Velasco
Emerson Kapaz
Gilberto Kassab
José de Abreu
José Indio
José Roberto Batochio
Lamartine Posella
Marcelo Barbieri
Moreira Ferreira
Nela Rodolfo
Paulo Lima
Robson Tuma
Sampaio Dória

Presentes de São Paulo ; 15

MATO GROSSO

PSDB
PFL PFUPST
PSL PUPSL
PPS PDT/PPS
PFL PFUPST
PTN
PMDB
PDT PDT/PPS
PMD8
PMD8
PFL PFUPST
PMDB
PMD8
PFL PFUPST
PSD8

Welinton Fagundes
Wilson Santos

Presentes de Mato Grosso : 2

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga
Osório Adriano
Paulo Octávio

Presentes de Distrito Federal : 3

GOIÁS

Aldo Arantes
Barbosa Neto
Ronaldo Caiado

Presentes de Goiás : 3

MATO GROSSO DO SUL

Pedro Pedrossian

Presentes de Mato Grosso do Sul : 1

PARANA

Airton Roveda
A1ex Canziani
Dr. Rosinha
Márcio Matos
Osmar Serraglio

Presentes de Paraná : 5

SANTA CATARINA

Luci Choinacki
Serafim Venzon

Presentes de Santa Catarina : 2

PL
PSDB

PMD8
PFL
PFL

PCdoS
PMDB
PFL

PPB

PTB
PSOB
PT
PTa
PMDB

PT
POT

PUPSL

PFUPST
PFLlPST

PSB/PCDOB

PFLlPST

POT/PPS
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Bloco

Adão Pretto
Alceu Collares
Augusto Nardes
Marcos Rolim

Presentes de Rio Grande do Sul : 4

DEIXAM DE COMPARECR OS SRS:

PT
PDT
PPB
PT

PDT/PPS

Partido Bloco
AMAPÁ

Antonio Feijão PSOB

Badu Picanço PL PUPSL

Dr. Benedito Dias PPB

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB

Fátima Pelaes PSOB

Sérgio Barcellos PFL PFUPST

Total de Ausentes: f.
pARA
Oeusdelh Pantoja PFL PFUPST

Gerson Peres PPB

José Priante PMDB

Nicias Ribeiro PSDB

Renildo Leal PTB

Zenaldo Coutinho PSDB

Total de Ausentes: 6

AMAZONAS

Arlhur Virgílio PSDB

Euler Ribeiro PFL PFLlPST

Silas Càmara PTB

Total de Ausentes: 3
RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS POT/PPS

Marinha Raupp PMDB

Oscar Andrade PL PIJPSL

Total de Ausentes: 3
ACRE

Sérgio Barros PSDB

Total de Ausentes: 1
TOCANTINS

Freire Júnior PMDB
Igor Avelino PMDB
KátiaAbreu PFL PFUPST
Total de Ausentes; :;
MARANHÃO

Albérico Filho PMDB

Antonio Joaquim Aral1jo PPB
Remi Trinta PL PIJPSL
Roberto Rocha PSDB

Total de Ausentes : .~
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CEARÃ

Arnon Bezerra PSDB

Chiquinho Feitosa PSDB

Inácio Arruda PCdoS PSB/PCDOB

Manoel Salviano PSDB

Rommel Feijó PSDB

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB

Total de Ausentes: l:i

PIAuí
Paes Landim PFL PFUPST

Tatai de Ausentes: 'i
RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL PFUPST

Salomão Gurgel PDT PDT/PPS

Total de Ausentes: :~

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB

João Colaço PSDB

José Mendonça BezelTa PFL PFUPST

José Múcio Monteiro PSDB

Luiz Piauhylino PSDB

Osvaldo Coelho PfL PFLfPST

Pedro Corrêa PPB

Severino Cavalcanti PPB

Total de Ausentes: 8

ALAGOAS

João Caldas PL PUPSL

Luiz Dantas PTB

Total de Ausentes: ')
A;.

SERGIPE

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB

Total de Ausentes:

tiAHIA

Geddel Vieira Lima PMDB

Gerson Gabrielli PfL PFLlPST

Jaques Wagner PT

João Carlos Bacelar PFL PFUPST

José Lourenço PMDB

Luiz Albel10 PT

Nelson Pellegrino PT

Nilo Coelho PSDB

Total de Ausentes: 6
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Partido Bloco

MINAS GERAIS

Cleuber Carneiro PFL PFUPST

Edmar Moreira PPB

José Militão PTB

Mauro Lopes PMOB

Rafael Guerra PSOB

Romeu Queiroz PTB

Saraiva Felipe PMOB

Zezé Perrella PFL PFUPST

Total de Ausentes: r.
ESP!RITO SANTO

Max Mauro PTB

Rita Camata PMOB

Rose de Freitas PSOB

Total de Ausentes: 3>

RIO DE JANEIRO

Bispo Rodrigues PL PUPSL

Camélia Ribeiro PL PUPSL

Eurico Miranda PPB

Jorge Biltar PT

Luiz Sérgio PT

Márcio Fortes PSOB

Mattos Nascimento PST PFUPST

Milton Temer PT

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB

Paulo de Almeida PFL PFUPST

Valdeci Paiva PSL PUPSL

Total de Ausentes: 11
SÃO PAULO

Aldo Rebelo pedoS PSS/PCDOB

André Benassi PSDB

Cunha Bueno PPB

Duilio Pisaneschi PTS

Fernando Zuppo PSDC
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
João Paulo PT
José Anlbal PSOS

Julio Semeghini PSDB

Luiz Antonio Fleury PTS
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SÃO PAULO

Marcos Cintra

Medeiros

Michel Temer

Ricardo Izar

Teima de Souza

Vadão Gomes

Wagner Rossi

Wagner Salustiano

Total de Ausentes: ~~o

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz

Geraldo Magela

Pedro Celso

Total de Ausentes: 3

GOIÁS

Jovair Arantes

Lúcia Vânia

Nair Xavier Lobo

Zé Gomes da Rocha

Total de Ausentes: 4
PARANÁ

Basílio Villani

Gustavo Fruet

Hermes Parcianello

Iris Simões

Max Rosenmann

Moacir Michelelto

Padre Roque

Ricardo Barros

Total de Ausentes: 8
SANTA CATARINA

Edinho Bez

João Matos

Paulo Gouvéa

Total de Ausentes: ~

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci

Nelson Marchezan

Nelson Proença .

Paulo José Gouvéa

Total de Ausentes: ..;

DJÁKIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PFL

PL

PMDB

PTB

PT

PPB

PMDB

PPB

PCdoB

PT

PT

PSDB

PSDB

PMDB

PMDB

PSDB

PMDB

PMDB

PTB

PMDB

PMDB

PT

PPB

PMDB

PMDB

PFL

PDT

PSDB

PMDB

PL

Outubro de 200 I

Bloco

PFUPST

PUPSL

PSB/PCDOB

PFUPST

PDTlPPS

PLlPSL
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerro a Sessão Ordinária para amanhã, às 13 horas, ambas,
sessão, convocando outra, Extraordinária, para ama- com as seguintes
nhã, quinta-feira, dia 11, às 9 horas. Convoco também

ORDENS DO DIA

URGÊNCIA
(Artigo 151, I, "j" do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N~' 169-A, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto LegislativG nll 169, de 1999, que aprova o
texto do acordo-quadro de cooperação científica e
tecnológica, celebrado entre o governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Eslovênia, em Brasília. em 29 de julho de 1998;
tendo pareceres das Comissões: de Ciência e
Tecnolo~ia, Comunicação e Informática pela
a~rovaçao (Relatora: Dep. luíza Erundina); de
Finanças e Tributação, pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação (Relator:
Sr. Fe~er Júnior); e de Constituição e Justiça e de
Redaçao, pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Sr. Roland Lavigne).

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nl: 680-A, DE 2000
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n9 680, de 2000. que aprova o
texto d? Acordo entre o Governo da República
Federat!va ao Brasil e o Governo da República do
Panama sobre o Exerclcio de Atividades
Remuneradas por Parte dos Dependentes do
Pessoal Diplomático, Administrativo e Técnico
celebrado em Brasflia, em 10 de abril de 2000; tend~
pareceres das Comissões: de Trabalho de
Administração. e. Serviço Público (Relator:' Dep.
Vanes:a GraZZlottn); e de Constituição e Justiça e de
~ed~çao pela constitucionalidade, jUridicidade e
tecnlca legislativa (Relator: Dep. Sérgio Miranda).

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nll 681-A. DE 2000
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nº 681. de 2000 que aprova o
texto do Protocolo de Emenda ao Convênio de
Intercâmbio Cultural entre o Governo da República
Federati~a do Brasil e o Governo da República da
Costa Rica, celebrado em São José, em 04 de abril
de 2000: tendo pareceres das Comissões: de
Educação, Cultula e Desporto pela aprovação
(Rel~tora: Dep. Marisa Serrano); e de Constituição e
Justiça e de Redação. pela constitucionalidade
juridicidade e técnica legislativa, com emend~
(Relatora: Dep. Sérgio Miranda).
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AVISOS
PROPOSIÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

PROJETOS DE LEI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa ng 177, de 1989)

N° 5.483/01 (DO PODER eXECUTIVO) - Altera o
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nQ 5.452. de 11! de maio de
1943,
Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados
(Artigo 64, §1 Q

, da Constituição Federal): 18-11-01
ÚLTIMA sessÃo: 11-10-01

N° 5.492/01 (DO PODER EXECUTIVO) - Altera a
redação do § 1Q do art. 1li da Lei nll 9.436, de 5 de
fevereiro de 1997, que dispõe sobre a jornada de
Médico, Médico de Saúde Pública. Médico do
Trabalho e Médico Veterinário da Administração
Pública Federal direta, das autarquias e das
fundações públicas federais.
Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados
(Artigo 64. §1!l, da Constituição Federal): 23·11·01
DECURSO: 2@ SESSÃO "
ÚLTIMA SESSÃO: H-l0-01

1\ - RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §1º)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §3º combinado com art.132, §2º)

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

,'PROJETOS DE LEI:

N° 3.474-A/OO - (PODER EXECUTIVO) - Altera
dispositivos da Lei 5.869. de 11 de janeiro de 1973·
Código de Processo Civil, referentes a recursos e ao
reexame necessário.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-01

N° 3.475-A/OO - (PODER EXECUTIVO) - Altera

dispositivos da Lei 5.869. de 11 de janeiro de 1973 
Código de Processo Civil, relativos ao processo de
conhecimento.
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-01

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 740-A/OO - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMArrCA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Transcontinental Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Esteio, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:3a SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-01

N° 741-AJOO - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
televisão Imembur S/A para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Santa
Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:3@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-01

N° 742-A/OO - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇ~ ..: INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Pampa de Guafba Ltda. para explorar serviço
de radiodi1usão sonora em freqügncia modulada, na
cidade de Guaíba, Estado do Rio -.Jrande do Sul.
DECURSO:3~SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17·10-01

N° 798-A/OO - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Fundação Cooperhabic
para a educação e assistência social para executar
serviço de radiodifusão comunitária. na cidade de
Erechim. Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 39 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-01

N° 1015-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o .ato que autoriza a Associação
Comunitária Ana Roberto - ACAR a executar serviço
de radiodifusão comunitária. na cidade de Missão
Velha, Estado do Ceará.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-01
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N° 1018-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Assistência ao Menor Carente de Abaiara - AAMCA,
a executar serviço de radiodifusão comunitária. na
cidade de Abaiara. Estado do Ceará.
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-01

N° 1022·A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Taioense
de Cultura e Radiodifusão Comunitária a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Taió, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-01

N° 1048-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATICA~

- Aprova o ato que autoriza a Fundaçao Rosa Leal a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Bocaina, Estado do Piauí.
DECURSO:3~SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10~01

N° 1071-Af01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
TV SBT - Canal 5 da Belém S/A, para explorar
serviços de radiodifusão de sons e imagens, na
cidade de Belém, Estado do Pará.
DECURSO:3~SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-01

N~ 1D72-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Sant'Ana de Tianguá Ltda.. para explorar
serviços de radiodiiusão sonora, em onda média, na
cidade de Tianguá, Estado do Ceará.
DECURSO: 3ã SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-01

N~ 1077-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato Que autoriza a Associação de
Cooperação e Desenvolvimento - ACOOD a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Massapê. Estado do Ceará.
DECURSO:3~SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-01

N° 1129-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Cable-Unk
operadora de sinais de TV a cabo Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
na cidade de Brasflia. Distrito Federal.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-01

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N~ 3.349/00 (CONFÚCIO MOURA) - Dispõe sobre as
exigências ambientais para a concessão de
financiamentos oficiais.
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-01

N° 3.963/00 (MILTON MONTI) - Dá nova redação ao
§ 5º do art. 26 da Lei n2 9.394, de 20 de dezembro de
1996.
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-01

N° 4.152/01 (LUIZ BITTENCOURT) - Dispõe sobre a
criação do vale-cultura para os profissionais da
educação do sistema público ae ensino.
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-01

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO (Art. 54)
SUJEITAS A DELIBERAÇÃO 00 PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR (art. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 111 )

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 311 combinado com art.132, § 211)

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU
ORÇAMENTÁR'A

PROJETOS DE LEI:

N° 2.950/97 (ABELARDO LUPION) - Altera o artigo
16 da Lei nll 3.071, de 11l de janeiro de 1916 - Código
Civil, para incluir os institutos de pesquisa dentre as
pessoas jurídicas de direito privado. regular a sua
constituição pela União, com a finalidade de
promover a pesquisa cien1ifica, e autorizar o Poder
Executivo a transformar a Empresa Brasileira de
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Pesquisa Agropecuária - EMPRAPA em Instituto de
Pesquisa.
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-01

N° 3.104/97 (ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO) 
Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI nas aquisições de ambulâncias
por instituições de assistência social, sem fins
lucrativos. e por prefeituras municipais. (E seus
apensados: PLs: 4.442/98, do Dep. Odilio Balbinotti;
4.757/98, do Dep. Flávio Arns: 4.901/99, do Dep.
Valdir Colatto e 4.785/01. do Dep. Pedro Valadares).
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-01

N° 2.059/99 (SILAS BRASILEIRO) - Concede
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
IPI - na aquisição de veículos destinados ao uso
exclusivo da administração pública direta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. (E seu apensado: PL. nll

~.828/01,do De.? Claudio Cajado).
ULTIMA SESSAO: 11-10-01

N° 3.877/00 (EDISON ANDRINO) - Institui isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aos
veículos automotores, máquinas, equipamentos,
armamentos autorizados, e sua partes e peças
separadas, adquiridos pelos Municípios.
ÚLTIMA SESSÃO: 11'10-01

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE (Art. 164, § 1°)
SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
(art. 164, § 2º e § 39)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
{art. 164, § 2º)

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 181/01 (NAIR XAVIER LOBO) - Dispõe sobre a
criação do Grupo Parlamentar Brasil - Estados
Unidos.
ÚLTIMA sessÃo: 11-10-01

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR (137, § 1°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(137, § 29 )

PROJETOS DE LEI:

N° 5.084/01 (LUIZ SÉRGIO) - Acrescenta inciso IX
ao art. 61 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de
1990, que "dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civil da União, .das autarquias e
suas fundações públicas federais".
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-01

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 177/01 (NAIR XAVIER LOBO) - Cria o Grupo
Parlamentar do Turismo.
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-01

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do RI, as
seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI:

N° 252/95 (RICARDO IZAR) - Altera dispositivo da
Lei nQ 7.377, de 30 de setembro de 1985, que "dispõe
sobre o exerclcio da profissão de Secretário e dá
outras providências".

N° 1.116/95 (BONIFÁCIO DE ANDRADA) - Dispõe
sobre a consulta sindical para a criação de sindicato.
de acordo com o artigo 82 , inciso li, da Constituição
Federal.

N° 4.058/98 (CELSO RUSSOMANNO) - Dispõe
sobre a criação do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais de Jornalismo e determina
outras providências.

N° 891/99 (DR. HÉLIO) - Regulamenta a categoria
profissional do Frentista e dá outras providências.

N° 1.470/99 (MARCELO DÉDA) - Dispõe sobre o
exercício profissional da especialização de
Engenheiro de Petróleo.

N° 1.840/99 (NAIR XAVIER LOBO E OUTROS) 
Autoriza a criação dos Conselhos Federal e
Regionais de Guias de Turismo e dá outras
providências. (E seus apensados: PLs nºs 1.991/99
do Dep. Ronaldo Vasconcellos e 2.034/99 da Dep.
Maria de Lourdes Abadia).

N° 2.014/99 (FERNANDO GONÇALVES) - Dispõe
sobre a regulamentação da profissão de Esteticista e
autoriza a criação dos Conselhos federal e
Regionais dos profissionais de Estética. (E seus
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apensados: PLs r:\1s 2.850/00 do Dep. José Carlos
3.247/00 do Dep. Evilásio Farias).

N°2.065/99 (SILA5 BRASILEIRO) - Altera a Lei nl?
8.723, de 28 de outubro de 1993, no que se relere ao
controle da poluição emitida por veículos a diesel.

N° 3.253/00 (ANTONIO CAMBRAIA) - Isenta os
doadores de sangue, do pagamento da Taxa de
Inscrição para o Concurso Vestibular das
Universidades Públicas Federais.

N° 2.335/00 (FREIRE JÚNIOR) - A/rera os arts. 149,
150 e 194 da Lei n9 8.069. de 13 de julho de 1990,
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Kapaz e 4.606/01 do Dep. José Carlos Coutinho).

N° 4.059/01 (RONALDO VASCONCELLOS) -Institui
o Dia Nacional dos Supermercados, nas condições
que especifica.

N° 4.3D9/01 (XICD GRAZIANO E OUTROS) 
Denomina "Governador Mário Covas" o Rodoanel da
Cidade de São Paulo.

N° 4.339/01 (NELSON MARQUEZELLI) - Altera a
denominação do Aeroporto Internacional de
Guarulhos para Aeroporto Internacional de Guarulhos
Governador Mário Covas Júnior, na cidade de
Guarulhos. Estado de São Paulo.

N° 3.623/00 (JOSÉ CARLOS MARTINEZ) - Modifica
o Código Nacional de Trânsito e estabelece a
obrigatoriedade de instalação de sinal de trânsito
duplo: luminoso e Sonoro.

N° 3.635/00 (L1NCOLN PORTELA) - Regula os
exercícios das profissões de guardadores e
lavadores de veícuios e dá outras providências.

N° 3.674/00 (SENADO FEDERAl) - Altera a Lei nll

8.112, de 11 de dezembro de 1990. para
regulamentar a nomeação de ocupantes de cargo em
comissão.

N° 3.810/00 (MAX ROSENMANN) - Cria os
Conselhos Federa1 e Regionais de Zootecnia e dá
outras providências.

ARQUIVEM-SE. nos termos do artigo 58. § 42 do RI,
as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI:

N° 4.146/98 (FEU ROSA) - Acrescenta parágrafo ao
art. 35 da Lei nll 8.0aO, de 19 de setembro de 1990,
que "dispôe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde. a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências.

N° 4.137/01 (RONALDO VASCONCELLOS) 
Concede Isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e o Imposto de Importação (I. I.)
para equipamentos e máquinas, quando destinados a
indústrias de reciclagem de materiais.

N° 3.816/00 (GERALDO MAGELA) - Dispõe sobre o ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 163.
exercício da profissão de operador de piscina e dá combinado com o artigo 164. § 42 do RI. as seguintes
outras providências. proposições:

N" 1.414196 (AIRTON DIPP) - Estabelece. nos
crimes de homicídios e lesão corporal. causa de
aumento de pena quanao praticados contra policié!'
em cumprimento da dever legal. (FACE A
APROVAÇAo DO Pl. 1.277/95).

N° 719/99 (ZULAIÊ COBRA). - Acrescenta parágrafo
terceiro ao artigo 28 da Lei n9 8.906. de 04 de julho
de 1994. que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia ~

a Ordem dos Advogados do Brasil - AOS. (FACE A
APROVAÇÃO DO PL. 3.260/97).

N° 3.848/00 (WILSON SANTOS) - Extingue as listas
triplicas do processo de escolha dos dirigentes das
escolas técnicas federais, centros de educação
tecnológica e escolas agrotécnicas federais.

NO 3.882/00 (SALATIEL CARVALHO) - Estipula
valor correspondente a 30% do Salário Mrnimo para
inscrições a vestibulares de Instituições de Educação
Superior. (E seus apensados: PLs nlls 4.439/01 do
Oep. Carlos Santana; 4.517/01 do Dep. Emerson

N° 3.932/00 (JOSI: CARLOS COUTINHO) - Dispõe PROJETOS DE LEI:
sobre o limite máximo do valor das taxas de inscrição
em concursos públicos.
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ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 164, § 49 do RI,
as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI:

N° 1.536199 (DOMICIANO CABRALI - Denomina
"Rodovia Humberto Lucena" o trecho da Rodovia BR
230 entre João Pessoa e Campina Grande. Estado
da Paraíba. (E seu apensado: PL nQ 1.872/99, do
Poder Executivo).

N° 2,541/00 (RICARDO BERZOINI) - Altera a
legislação tributária federal sobre o Imposto de
Renda das Pessoas Flsicas.

N° 4.820f01 (BISPO RODRIGUES) - Altera a
redação do art. 10 da Lei nQ 9.504, da 30 de
setembro de 2001, para aumentar o número de
candidatos que cada partido poderá registrar às
eleições proporcionais.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO:

N° 11/99 (UNO ROSSI E OUTROS) - Dá nova
redação aos artigos 111, 113, 115, 116 e suprime o
artigo 117 da Constituição Federal.

RELAÇAO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE- OUTUBRO de 2001

15 2"-feira 14:00Nilson Mourão (PT • AC)
14:25E'Jandro Milhomen (Bloco PSB - AP)
14:50Carlito Merss (PT - Se)
15:1SGaraldo Magela (PT - DF)
lS:400smarTerra (PMDB - RS)
16:0SMário Negromonte (PPB - BA)
16:30Pinheiro Landim (PMOS - CE)
16:55José Antonio Almeida (Bloco PSB - MA)
17:20 V::lnessa Grazziotin (Bloco pedoS - AM)

16 3a ·feira 14:00José Anibal (PSOB - SP)
14:2SWolney Queiroz (Bloco POT - PE)

17 4a ·feira 14:00Neuton Lima (Bloco PFL - SP)
14:25Lamartine Poselia (PMDB - SP)

19 Gil-feira 10:0005valdo Biolchi (PMOB - RS)
10:25José Pimentel (PT· CE)
10:50Llncoln Portela (Bloco PSL - MG)
11 :15
11 :40Jai:ne Martins (Bloco PFL • MG)
12:05Jétques Wagner (PT - BA)
12:30Adão Pretto (PT - RS)
12:55Marcelo Barbieri (pMDB . SP)
13:20Sérgio Barros (PSD8 - AC)

22 28 ·feira 14:00Paes Landim (Bloco PFL - PI)
14:25Padre Roque (PT· PR)
14:50Marcos de Jesus (Bloco PL - PE)
15:15Edinho Bez (PMDS' Se)
15:40M:riam Reid (Bloco PSS - RJ)
16:0s8abá (PT - PA)

16:30Remi Trinta (Bloco PL • MA)
16:55Aloizio Mercadante (PT • SP)
17:20Francisco ROdrigues (Bloco PFL • RR)

23 3a·feira 14:00Ana Corso (PT - RS)
14:25Ricarte de Freitas (PSOB - MT)

24 4s·feira 14:00Ariston Andrade (Bloco PFL - BA)
14:250scar Andrade (Bloco PL - RO)

26 58 -feira 1O:OOFreire Júnior (PMDB - TO)
1O:25Átila Lira (PSOB - PI)
1O:50Salomão Gurgel (Bloco PDT - RN)
11:15Avenzoar Arruda (PT - PB)
t 1:40Airton Cascavel (Bloco PPS • RR)
12:05Agnelo Queiroz (Bloco pedoS - DF)
12:30Albérico Filho (PMOB - MA)
12:55Lavoisier Maia (Bloco PFL· RN)
13:20Juquinha (PSDB - GO)

29 2a-feira 14:00JuJio Semeghini (PSDB - SP)
14:25José Thomaz Nonõ (Bloco PFL· AL)
14:50 Manoel Vitória (PT - MS)
15:15Themístocles Sampaio (PMOB· PI)
15:40Tânia Soares (Bloco PCdoB - SE)
16:0SMarcos Rolim (PT· AS)
16:30Luiz Fernando (PPB - AM)
16:55Luiz Bittencourt (PMOB - GO)
17:20Luiz Alberto (PT· SA)

30 3ó1-felra 14:00João Castelo (PSDB - MA)
14:25Ricardo Barros (pPB - PR)

31 4a·feira 14:00Dr. Benedito Dias (PPB - AP)
14:25Adolfo Marinho (PSOB· CE)
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PROJETO DE LEI N° 3.752C/1997 - do Sr. Amaldo Faria de Sa que "cria o Conselho Federal a os Conselhos
Regionais dos Despachantes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGUO.

PROJETO DE LEI N° 4.495D/1998 - do Sr. Jair Meneguelli que "dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa
sanitária animal quando da realização de rodeios e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

B· Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

URG~NCIA

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
3.79612000).
RELATOR: Deputado U:.O AlCANTARA.
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 2.55712000, 2.558/2000 e 3.796/2000,
apensados.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.585/1990· do Senado Federal (PLS 389/1989) - que "dispõe sobre a trami:ação da medida
provisória e dá outras providências". (Apensado: PL 1.241/1988).
RELATOR: Deputado ZUlAI/: COBRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do PL nO 1.241/88, apensado.

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENARIO ./\'O PROJETO DE LEI N° 3.7068/1993· que "regulamen'.a o Inciso VII éo
artigo 5° da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subemenda 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° 602/1995 - do Sr. Beto Lelis - que "suprime o parágrafo 2° do art. 109 da Le: nO 4.737, de 15
de julho de 1965 - Código Eleitoral". (Apensados: PL 712/1995, PL2.946/2000, PL 2.947/2000. Pl4292/1998).
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica leglslaliva e. no mérito, pela aprovação deste e dos PLs
nOs 712/1995, 4.292/1998 e 2.947/2000, apensados, nos termos do substitutivo e pela constitucionalidade,
injuridicidade, técnica legislativa e. no mérrto. pela rejeição do Pl nO 2.946/2000, apensado.

PROJETO DE LEI N° 1.470/1996 - do Sr. Augusto Nardes • que "dispõe sobre a prestação de ir,formações pela
administração pública". (Apensados: PL 2.941/1997).
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, ~Ia 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 N° 5.141/2001 • do Sr. Bonifácio de Andrada e outros· que "altera redação ao art. 37 e dos
parágrafos 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.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 23/1991 - do Senado Federal (PLS 164/1989) - que "regula a competência
para instituição do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação de quaisquer bens ou direitos nas condições
previstas no inciso 111 do § 1° do artigo 155 da Constituição".
RELATOR: Deputado LUIZ ANT6NIO FLEURY.
PARECER: pela Inconstitucionalidade.

PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR N° 63/1991 - do Sr. Pauderney Avelino - que "altera disposi1ivos da Lei
Complementar nO 66. de 11 de junho de 1991. que "dispõe sobre a composição do Conselho de Administração da
Superintendências da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA". (Apensados: PLC 92/1991).
RELATOR: Deputado ATILA LINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téçnica legislativa deste. do PLC 92/91. a;:>ensado e dos
substitutivos da Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço Público e da Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior.
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~ ... COMISSÕE.S PERMANENTES

COMiSSÃO LJt:CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 01, Anexo 11
Hora: 10h

A - Redações Finais:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 302B/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologi::J, Comunicação e
Informática (MSC 1263/1998) - que "aprova o ato que renova a permissão outorgada á Rádio Itapuã de Rio Claro
Uda. , para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Rio Claro. Estado de
São Paulo".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 939B/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologi.l. Comunicação e
Informática (MSC 1604/2000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Rádio
Liberdade Comunitária FM a executar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Taub8té. Estado de São
Paulo".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 940B/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologici, Comunicação e
Informática (MSC 1604/2000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Sentinela do
Alegrete a executar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.012B/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1174/2000) - que "aprova o ato que outorga permissão à Fundação Sônia L'ar, para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos. na localidade de
Brazlânida, Distrito Federal".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI N° 1.2380/1995 - do Senado Federal (PL 69/1995) - que "altera a Lei nO 5.809 de 10 de outubro
de 1972. que "dispõe sobre a retribuiçao e direitos do pessoal civil e militar em serviço da União e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
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, P'ROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 127/1992 - do Sr, Max Rosenmann - que "cria reserva do Fundo de
Palticipação dus Municípios, destinada aos Municípios que abrigam em seus territórios áreas naturais protegidas",
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica iegislativa deste e das Emendas da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, com emendas,
VISTA ao Dep'Jtado Aldir Cabral. em 31/05/2001.
O Deputado Aldir Cabral apresentou voto em separado, em 06/06/2001.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 160/1993 - do Sr. Paulo Bernardo - que "altera a redaçao do art. 1°. incIso
I, alínea "g" da Lei Complementar nO 64. de 1990. que declara inelegível o candidato que tenha tido contas relativas
ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável", (Apensados: PLC 27/1995. PLC
32/1995, PLC G2/1995, PLC 76/1996. PLC 17212000. PLC 173/2000).
RELATOR: D«=putado JAIME MARTINS.
PARECER: pela injuridicidade a, no mérito, pela rejeição deste; pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito. pela aprovação, nos termos do substitutivo do PLC n. 27 de 1995, apensado: pela
ínjurídicídade dos PlCs ns. 32 e 52, de 1995 e 172 e 173, de 2000, apensados; e pela inconstitucionalidade do PLC
n. 76 de 1996, apensado.
VISTA ao Deputado Osmar Serraglio, em 02/10/2001.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 168/1993 - do Poder Executivo (MSC 616/1993) - que "dá nova redação
das alineas "d". "e" e "h" do inciso I do art. 1° da Lei Complementar nO 64, de 18 de maio de '\990, que estabelece,
de acordo com o art. 14, § 9°, da Constituição Federal. casos de inelegibilidade. prazos de ce::;sação, e determina
outras providêllcias". (Apensados: PLC 22/1999).
RELATOR: Deilutado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridícidade e técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação deste e do PLC nO
22/1999. apensado, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Orlando Fantazzini, em 04/10/2001.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 1511995 - do Sr. Remi Trinta - que "[\xa as alíquotas máximas do imposto
sobre serviços de qualquer natureza". (Apensados: PLC 47/1999).
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela constitucionalidade. juridlcidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Finanças
e Tributação e lJela inconstitucionalidade do PLC nO 47/1999, apensado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18011997 - do Sr. Nlcias 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 19212001).
RELATOR: Deputado ZULAlt;: COBRA.
PARECER: pf-!a constitucionalidade, jurídicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do
apensado, nos lermos do substitutivo.

DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N° 160/1995 - do Sr. Coria/ano Sales e outros - que "altera a al/nea
"bOI do inciso 100 art. 105 da Constituição Fttderal". (Apensado: PEC 636/1999).
RELATOR: Deuútado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela admissibilidade desta, nos termos do substitutivo, e pela inadmissibilidade da apensada.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 460/1997 • do Sr. Augusto Nardes e outros· que "inslitui o
Sistema de Cor ,trole Interno da Administração Pública. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela admissibilidade, nos termos do substitutivo.

PROPOSTA Di: EMENDA ACONSTITUiÇÃO W 18/1999 - do Sr. Roberto Argenta e outros - que "altera a redação
dos arts. 7°, 195.201,203 e 240 da Constituição Federal, instituindo a categoria do "Trabalhador-Empresário", como
forma alternativa de contratação de trabalho, na qual os valores corre:;pundentes 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.

PROPOSTA Df: EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 126/1999 - do Sr. Zenaldo Coutinho e outros - que "dispõe sobre
investigação de paternidade".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DF: EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 129/1999 - do Sr. Or. Hélio e outros - que "acrescenta artigo às
Disposições Constitucionais Gerais".
RELATOR: De~utado VICENTE ARRUDA,
PARECER: pekl inadmissibilidade.
VISTA ao Deplllado Jarbas Lima, em 09/08/2001.
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o Deputado Jarbas Lima apresentou valo 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 Federal".
RELATOR: Deputado ZULAIt= COBRA.
PARECER: pela admissibilidade, nos termos do substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA. À CONSTITUiÇÃO N° 183/1999 - do Sr. Marcos Cintra e oulros· Que "dispõe sobre o
Sistema TributáriO Nacional".
RELATOR: Deputado ARY KARA.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 237/2000 - do Sr. Paulo Mourão e outros - que "illelui inciso XXX
no art. 22 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 256/2000· do Sr. Fetler Júnior e outros - Que "auescenta 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: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 298/2000 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos e outros - que "institui
compensação a ser paga aos Municípios nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela adm·lssibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÁO N° 307/2000 - do Sr. Coriolano Sales e outros - que "altera a redação
do artigo 6° da Constituição Federal para incluir o "crédito" como direito social".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela admissibilidade, nos termos do subsiitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 34612001 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos e outros - que
"acrescenta § 4° ao art. 142 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÁO N° 363/2001 - do Poder Executivo (MSC 697/2001) - que "altera o
Sistema Tributário Nacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela admissibilidade.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 436/1997 - do Sr. Padre Roque - que "susta os efeitos do art. 4° do
Decreto n" 2.250, de 11 de junho de 1997, do Poder Executivo, que dispõe sobre a visloria "m imóvel rural
destinado à reforma agraria e dá outrils providências". (Apensados: PDl 437/1997).
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rejeição deste e do apensado.
VISTA ao Deputado José Genoíno, em 05/04/2001.
Os Deputados José Genoíno e Luiz Eduardo Greenhalgh apresentaram votos em separado.

PROJETO DE LEI N° 1.860B/1991 - do Sr. Luiz Moreira - que "dispõe sobre as tarifas de bilhete·; de passagem
aérea".
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABR/IL.
PARECER: pela injuridicidade e má técnica legislativa.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 2.336C/1991 - que "altera dispositivos da ;_ei nO 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constituc'ionalidade, 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.

PROJETO DE LEI N° 335/1995 - da Sra. Fátima Pelaes - que "dá nova redação ao art. 89 da Lei nO 1.210, de 11 de
julho de 1984 (Lei de Execução Penal), que trata das penitenciárias de mulheres". (Apensados: PL 1.858/1996, PL
3.402/1997).
RELATORA; Deputada ZUlAI'" COBRA.
PARECER: pela conslitllciorlalidade, juridicidade técnica legislativa e, no mérito, pela aprovéll,;ão deste, dos
apensados e do substitutivo da Comissão de Seguridade Social e familia, com subemenda.
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VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. em 17/05/2001.
ODeputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/06/2001.
A Deputada Zulaiê Cobra apresentou complementação de voto. em 27/09i2001.

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: pda constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e dos
apensados.

PROJETO DE LEI N° 715/1995 - da Sra. Teima de Souza - que "acreseenla artigo à Lei nO 7 .716, de 05 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 e, 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 Deputada Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/06/2001.

PROJETO DE LEI N° 1.535A11996 - do Sr. Marcia Fortes - que "facilita, mediante redução dos chamados "Encargos
Sociais". o ingresso no mercado de trabalho na primeira anotação na C3rteira Profissional".
RELATOR: Deputado ZULAIÊ COBRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e pela injuridicidade do substitutivo da Comissão de
Finanças e Tibutação.
VISTA ao Deputado Custódio Mattos, 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 i 940 - Código Penal, com o escopo de agravar as penas das condutas delitivas decorrentes da
subtração de c:lrgas".
RELATOR: Deoutado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pe'ia conslitucionalidade, 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.

PROJETO DE LEI N° 4.56211998 - do Sr. Jair Bolsonaro - que "dá nova redação ao art. 30 da Lei nO 5.700, de 1° de
setembro de 1!l71, que "dispõe sobre a forma e a apresentaç;1o dos símbolos nacionais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela conslilucionalidade. juriclicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

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 de segurança". (Apensados: PL 1.209/1999).
RELATOR: Def-lutado LUIZANTÓNIO FLEURY.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do apensado.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh. Vicente Arruda e Zulaiê Cobra, em 16/05/2001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26106/2001.

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 dezemoro de 1940· Código Penal".
RELATOR: De~utado RICARDO FIUZA.
PARECER: pel3 constitucionalidade, juridicidade, técnica legislaliva 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 ~Ieitoral). dispondo sobre o voto dos brasileiros residentes no exterior, nas eleições presidenciais,
federais e distr:tais".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS.
PARECER: peia constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 61/1995 - do Sr. Padre Roque - que "institui a Tribuna Livre na Câmara dos
Deputados".
RELATOR: De0IJtado NEY LOPES.
PARECER: peia constitucionalidade, juridicidade e, no mérito. pela rejeição.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 131/1997 • do Sr. Neiva Moreira e outros - que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destillada a investigar as denüncias de compra de \latos de Deputados com éI finalidade de fraudar
deliberação da Câmara dos Deputados sobre a PEC nO 01195. que trata da reeleição dos mandatos executivos".
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA.
PARECER: pala inconstitucionalidade. injuridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO W 88/2000 - do Sr. Inaldo Leitão e outros - que "institui Comissão !'arlamentar c;e
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 Sr. José Genoíno - que "recorre da decisão da Presidência em Que~itão de Ordem,
acerca da constitucionalidade do parágrafo 4° do art. 202, do Regimento Intemo, 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 Questf.o de Ordem, a
propósito do recebimento e distribuição, para trâmite na Casa, da Proposta da Emenda à Constituição nO 21. do
Poder Executivo, que "modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transiçtio e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBElnO FILHO.
PARECER: pelo nllo 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 nO 567-A, de 1995. que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do ensino de noções de civismo nos estabelecimentos de ensino no País".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH
PARECER: pelo provimento.

RECURSO N° 59/1996 - do Sr. Milton Temer - que "recorre de decisão da Presidência em Que"tão 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.

OFICIO N° 1.683/1999· do Supremo Tribunal Federal· que "solicita licença prévia, nos termos do iirt. 53, § 1°, da
Constituição Federal, para apreciar denunda contra o Deputado Federal Hélio Calixto Cosia".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: pela concessão da licença.

OFICIO N° 1,444/2000 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1° da
Constituição Federal, para apreciar a denuncia oferecida contra o Deputado Federal Remi Abreu Trinla".
RELATOR: 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.

OFICIO NO 2.507/2000· do Supremo Tribunal Federal- que "solicita à Câmara dos Deputados. nos tarmos do artigo
53, § P, da Constituição Federal, licença para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado !"ederal Oliveira
Francisco da Silva",
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: a ser proferido.

c - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI W 3.804/1993 - do Poder Executivo (MSC 256/1993)· que "altera os dispositiv03 do Código de
Processo Civil sobre a uniformização da jurisprudência". (Apensados: PL 4.627/1994).
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela aprovação quanto ao merito do PL nO 3.804/93 e rejeição do PL nO 4.627/94, apensado.
(Recurso nO 02/95 - estes PLs retornam à CCJR apellé:lS para análise do mérito)
VISTA CONJUNTA aos Deputados JosÉ) Roberto Batochio, Vicente Arruda, Fernando Coruja. Luiz Eduardo
Greenhalgh e José Antônio Almeida, em 18109/2001.
As Bancadas do PCdoB, PDT e PT apresentaram voto em separado conjuntamente, em 03/09/2Q01.

PROJETO DE LEI N° 2.090N1996 - do Senado Federal (PLS 69/1996) - que "denomina "Professor ;'otiguar Matos"
a Escola Técnica Federal de Pernambuco - Unidade de Ensino Descentralizado· Pesqueira".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 3.345N1997 - do Senado Federal (PLS 8/1996) - que "proíbe a venua 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 injuridicidade deste e do PL 2.723/97. apensado; e pela constitucionalidade
e juridicidade úo PL 2.659/96, apensado; e, no mérito, pela rejeição de todos.

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 paragrafo ao art. 129 do Código Penal (Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro
de 1940)".
RELATOR: Deputado ANDRt BENASSI.
PARECER: peia constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Gerson Peres, Fernando Coruja. Vicente Arruda, Jarbas Lima e José Roberto
Eatochio, em 2tl/08/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.476/2000 - do Poder Executivo (MSC 1112/2000) - que "altera a Lei nO 5.869, de 11 de
janeiro de 197~.: - Código de Processo Civil". (Apensado: PL 3.937/2000).
RELATOR Dei'utado INALDO LEITÃO.
PARECER: a ser proferido.

PROJETO DE I.EI N° 4.177/2001 - do Senado Federal (PLS 175/2000) - que "dispõe sobre a atualização monetária
dos valores eXfJressos em Reais na Lei nO 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que altera a legislação do Imposto
sobre a Renda das pessoas flsicas. e dá outras providências". (Apensados: (PL 3.236/2000. PL 4.240/2001. PL
4.62212001).
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade. injuridicidade e má técnica legislativa deste e do PL nO 3.236/00, apensado;
pela constituci,.nalidade, juridicidade e má técnica legislativa dos PLs nOs 4.240/01 e 4.622/01, apensados. e da
Emenda apresuntada na Comissão de Finanças e Tributação; e pela con~titucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa do Sllbstilutivo da Comissão de Finanças e Tributação.
Adiada a discu,;são por 5 sessões, conforme requerimento do relator aprovado em 10/10/2001.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.190/1989 - do Sr. Paulo Mourão - que "dispõe sobre o programa "Espaço Ecológico·, a ser
transmitido, em cadeia. pelas emissoras de rádio e televisão".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.
PARECER pel;! constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emendas, e dos Substitutivos da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunica(;ão l: Informática, com subemendas.
PARECER REf-ORMULADO: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emendas. a dos
Substitutivos da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente a Minorias e da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, com subemendas. (alterações nas emendas e subemendas).

PROJETO DE LEI N° 2.915A/1992 - do Sr. Jaques Wagner - que "auloriza entidades filantrópicas que menciona a
ex.plorar loteria de números e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BISPO RODR1GUES.
PARECER: pe!a injuridicidade deste; pela constitucionalidade. juridicidClde e técnica legislativa do substitutivo da
Comissão de ~~eguJidade Social e Família. nos termos do substitutivo; e pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa da emenda da Comissão de Finanças e Tributação, com subemenda.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Orlando Fantazzini e Zulaiê Cobram, em 22/08/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.613N1993 - 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 3.40711997. 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 Sdguridade Social e Família.
VISTA à Deput:Jda Zulaiê Cobra, em 22/08/2001.
A Deputada Zuiaiê Cobra apresentou voto em separado. em 25/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.638N1993 - do Sr. Luiz Moreira - que "institui normas para a utilização de técnicas de
reprodução assistida".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pel~ 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 Secretari8 do Tesouro Nacional, dos valores destinados aos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte-FNO, do Nordeste-FNE e do Centro-Oeste-FCO". (Apensados: PL ::r:8/1995, PL 784/1995, PL 930/1995).
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RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e dos PLs nOs 378J1995 e 784/1995, apen~;ados; e pel!'!
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do PL nO 930/1995, apensado, e das duas emendas da
Comissão de Finanças e Tributação, nos teimas do substitutivo.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenh.'llgh, em 16/05/2001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 12/09/2001.

PROJETO DE LEI Na 526N1995 - cio Sr. Feu Rosa - que "assegura ao idoso com oitenta anos de iddoe, em estado
de carência, o benefício que especifica".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 577 A/1995 - do Sr. Edinho Araujo - que "permite a reversão de aposentadorias, nos Gasos que
especifica"
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Substitutivo da Comíssao de Seguridade Social e Famílía, com subemendas.

PROJETO DE LEI ND 592B/1995· do Sr. Rita Camata· que "introduz alterações no artigo 396 da Consolidaçllo das
Leis do Trabalho - CLr'.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da emenda de. Comissão de
Seguridade Social e Familia, com Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 703A/1995 - do Sr, Celso Russomanno - que "altera o artigo 106 de Lei n° fl.078, de 11 de
selembro 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° 713A11995 - do Sr. Ricardo Gomyde - que "estabelece exigências para a obtenção ou
renovação da Carteira Nacional de Habilitação".
RELATOR: Deputado ARY KARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridícidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 08/08/2001.

PROJETO DE LEI N° 765811995 - do Sr. Julio Redecker· que "acrescenta parágrafo ao artigo 71 do Decreto-Lei nO
37, de 18 de novembro de 1996, que "dispõe sobre o Imposto de Importação, reorganiza os selYiç'.'s aduaneiros e
dá outras providências",
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo di.! Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, com emenda e subemendas.

PROJETO DE LEI ND 872AJ1995 - do Sr. Nelson Trad - Que "altera dispositivos da Lei nO 8.069, dr 13 de julho de
1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências", reléJlivos à adoção
intemacinal".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, iUlioicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovaç;;o 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 ab3te de animais
destinados ao consumo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicldade e técnica legislativa, com emendas.
VISTA ao Deputado José Roberto Batochio. em 27/0612000.

PROJETO DE LEI N° 9108/1995 - da Sra. Rita Camata - que "dispõe sobre a interrupção no forneCimento de água
por falta de pagamento, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOfNO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE lEI N° 1.148AJ1995 - do Sr. Zair€l Rezende - que "acrescenta parágrafo ao artigo 488 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nO 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, jll:idlcidade e técnica legislativa deste e do substitutivo d,] Comissão de
Trabalho, de Administração e SelYiço Pliblico, nos termos dos substitutivos.

PROJETO DE LEI N° 1.221AJ1Y95 - do Sr. Joao Coser - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de aDresentação de
certidões negativas de débito relativas à infração ambiental, nos atos de transmissão de imóveis·.
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RELATOR: Deputado GERSON PERES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, inadequad<ltécnica legislativa e. no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE: LEI N° 1.388Bf1995 - do Sr. Júlio Redecker - que "cria o Programa de Segurança Veicular _
PROSEGVE, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela inconstitucionalidade dest~ e do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 3.250A/1997 - do Sr. Serafim Venzon - que "dispõe sobre a antecipaçao de comemoração de
feriado e dá outras providências". (Apensados: PL 3.279/1997, PL 3.314/1997, PL 3.346/1997, PL 3.374f1997, PL
3.427/1997, Pt 3.430f1997, Pl3.448/1997, Pl3.50Sf1997, Pl3.514f199T, PL 3.744/1997).
RELATOR: De[)utado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade. má técnica legislativa e, no mérito, peJa rejeição deste e 110s
apensados.
VI STA ao Deputado Jarbas lima, em OBJOB/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.446C/1997 - do Sr. Enio Bacci - que "cria a Semana de Educação Para Vida, nas escolas
públicas de toco o Pais. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 3.9948/1997 - do Sr. Enio Bacci - que "dispõe sobre a reserva de vagas nas creches públicas
para crianças portadoras de defiCiências físicas e mentais e dá outras prc·Jidências".
RELATOR: De,mtado JOS~ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Educação. Culrura e Desporto, com emenda.
VISTA CONJUNTA aos Deputados lédio Rosa e Zulaiê Cobra, em 25/09/2001.

PROJETO DE lEI N° 4.040N1997 - do Sr. Paulo Paim - que "altera dispositivo do art. 69 da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991. c dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOS~ DIRCEU.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado André Benassi, em 09/10/2001.

PROJETO DE LEI N° 4.089A1199B - do Sr. Enio Bacci - que "institui o exame ginecológico preventivo gratuito.
inclusive examt; de mamografia, custeados pelo SUS". (Apensados: PL 441/1999, PL 84811999).
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 Famílü

PROJETO DE LEI NO 4.409/1998 - do SI'. Silas Brasileiro - que "altera o inciso I do artigo 2° da Lei n° 7.394 de
29/10/1985".
RELATOR: Deputado JOS~ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade e injuridicidade deste e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Substitulivo da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, com subemenda.

PROJETO DE \.Et N° 4.433A11998 - do SI'. Cunha Bueno - que "estabelece normas para identificação das empresas
executoras de obras públicas".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pelo) constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.678/1998 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "modifica a redação do § 4° do ar\. 24 da Lei nO
4.591, de 16 de dezembro de 1964".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: peld constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa a, no mérito, pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Inaldo Leitão e Femando Coruja. em Oti/OG/2000.

PROJETO DE LEI N° 4.774/1998 - do Sr. Arnaldo Faria de Sa - Que "institui o dia 23 de julho como o dia nacional
dos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Brasil".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENO(NO.
PARECER: pelei constitucionalidade, ínjuridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.827/1998· da Sra. Zulaíê Cobra - que "institucionaliza e disciplina a mediação, com método
de prevenção e solução consensual de conflitos·.
RELATOR: De~'utado IÉDIO ROSA.
PARECER: pel'.l constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa a, no mérito, pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Jarbas lima, José Antônio Almeida e Vicente Arruda, em 14/08/2001.
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PROJETO DE LEI N° 135AJ1999 - do Sr. Bispo Rodrigues - que "torna obrigatório o registro dos casos de .
desnutrição junto ao Ministério de Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde pelos órgão:; Que especili::;a
e dá outras providências"
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juric1icidade e técnica I~gislaliva, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 259N1999 - da Sra. Esther Grossi e Ben-Hur Ferreira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
da inclusão, no currículo oficial da Rede de Ensino, da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" e dá outras
providências" .
RELATOR: Deputado ANDRt BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa. com emenda.
VISTA CONJUNTA aos Deputados lédio Rosa e Zulaiê Cobra, em 25109/2001.

PROJETO DE LEI N° 382AJ1999 - do Sr. Nilson Mourão e outros - que "dispõe sobre a mudan';a do nome do
Aeroporto Internacional Presidente Médici, de Rio Branco. para Aeroporto Internacional Chico Mendes".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e má técnica legislativa deste; e pela constitucionalidade,
jundicidade e boa técnica leglslat~/a do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 1.429/1999 - do Sr. Osvaldo Blolchi - Que "dispõe sobre a regularização fiscal c documental de
veiculos usados de fabricação estrangeira, importados ao amparo de liminares concedidas em mandado de
segurança".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade. jUlidicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 1.74711999 - do Sr. Paulo Delgado - que "altera o caput do art. 1° e reH'ga o art, 4° do
Decreto-Lei n° 911, de 1· de outubro de 1969. que equipara o devedor nos contratos de alienaç~o fiduciária ao
depositário nos contratos de depósito". (Apensados: PL 2.06811999).
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, junoicidade e técnica legislativa deste e do apensado. com emenda, c, no
mérito, pela aprovação. nos termos do subslitutivo.
VISTA ao Deputado Jaime Martins, em 04/10/2001.
O Deputado Jaime Martins apresentou voto em separado, em 10/10/2001.

PROJETO DE LEI N° 1.88311999 - do Se Paulo Octávio - Que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão nas
escrituras Que versem sobre transações imobiliárias onerosas, seja a que titulo for, do nome da pessoa f1sica ou
jurfdica Que tenha intermediado a transação, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCANTARA.
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 05/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 1.887/1999 - do Sr. Edison Andrino e outros - que "possibilita o exame i.oxicológico em
alunos".
RELATOR Deputado MENDES RIBEIRO rILHO.
PARECER: pela constitucionalidade. jundicidade e técnica legislativa, com emendas.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. em 26/0612001.

PROJETO DE LEI N" 2.35812000· do Sr. Nelson Proença· que "altera a Lai n° 9.504, de 30 da sAlembro de 1997,
dispondo sobre a propaganda eleitoral por meio de Serviço de Valor Adicionado. inclusive Internet. e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO r1LHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI NO 2 75512000 - do Sr. Olavo Calheiros - que "allera a redação do art. 148 da Lei nO 9.503, de 23
de setembro de 1997. permitindo a médicos particulares ou conveniados a planos de saúde aplicare"l os exames de
aptidão física e mental para obtenção ou renovação do documento de habilitação".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da emenda da Comis:,ão de Viação e
Transportes.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 30í0512001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado. em 26106/2001.

PROJETO DE LEI N° 2.76612000 - do Sr. Odelmo Leão - Que "altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997. 4UO

"institui o Código de TrânSito Brasileiro", para dispor sobre a renovação da Carteira Nacional de Habilitação".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa. com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.899í2000 - do Sr- Luis Barbosa - que "institui o grau de Bacharel em Ciências Jurídicas
como requisito indispensável à nomeação e exercício de cargo de Delegado de Polícía".
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'RELATOR: OefJutado FERNANDO CORUJA,
PARECER: peia inconstitucionalidade,
VISTA ao Deputado Vicente Arruda, em 02110/2001,
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PROJETO DE LEI N° 2,910/2000 - do Sr. Ricardo Ferraço • que "dispõe sobre o transporte de trabalhadores rurais
ao local de trat.alho",
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de Viação
e 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 SÉRGIO MIRANDA,
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. nos termos do substitutivo,
VISTA ao Deplltado Vicente Arruda, em 09/1012001,

PROJETO DE LEI N° 3.40712000 - do Sr, Luiza Erundina - Que "declara o Arquiteto Oscar Niemayer, Patrono da
Arquitetura Brasileira",
RELATOR: Deuutado ALEXANDRE CARDOSO.
PARECER: peia constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 3.415/2000 - do Sr, Ricardo Fefl'aço - que "altera 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 ao meio ambiente, ao
consull1idor, a bens e direitos de valor artistico, estético, histó.ico. turístico ~ paisagístico e dá outras providências",
RELATOR: Del'utado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas,
VISTA ao Deputado Zenaldo Coutinho. em 26/0812001,
O Deputado Zenaldo Coutinho apresentou voto em separado, em 05/0912001.

PROJETO DE l.EI N° 3.614/2000 - do Sr. João Herrmann Neto - que "dispõe sobre a responsabilidade civil das
empresas locadoras de veículos em acidentes de trãnsito e dá outras providências",
RELATOR: DeiJutado FERNANDO CORUJA,
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda,

PROJETO DE I.EI N° 4,304/2001 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "dá nova redação ao a11, 2° da Lei 8,009. de 29 de
março de 1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de famflia",
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação, nos termos do
substitutivo,

AVISOS

PROPOSIÇÜES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3a Sessão
Última Sessão: 16/10120Q1

Projetos de Lei (art. 119,\ e § 1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade. Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE I Et N° 456AJ1999 - do Sr. Enio Bacci - que "altera o § 20 do art, 42 da Lei nO 8,069, de 13 de julho de
1990 e dá outras providências". (Apensados: PL 457 11999.PL 460/19991
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE lEI N° 4.112N1993 - do Sr. Luciano pjzzatto - que "torna obrigatória a compensação pelo consumo
de carbono POI parte das empresas que especifica e dá oulra~ providências".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

PROJETO DE LEI N° 2.097B/1999 - do Sr. Mário Negromonte - que "cria o Sistema Nacional de Prevenção,
Fiscalização e I~epressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

PROJETO DE LEI N° 4,71712001 - do Sr. Alberto Fraga - que "Cria incentivos às formas alternativas e não
poluidoras de produção de energia elétrica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
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PROJETO DE LEI N° 4.358A/2001 - do Sr. Feu Rosa - que "dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.

Decurso: 4 8 Sessão
Última Sessão: 1511012001

Projetos de Lei (art. 119. I e § 1°)

A· Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI NO 1.913/1999 - do Sr. José Roberto Batochio - que "Torna obrigatória a assistência de advogado
em transações imobiliárias, acrescentando parágrafo ao art. 1° da Lei nO 8.906, de 4 de julho de 1994'.
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO AL~,lEIDA.

B • Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 2.280B/1999 - do Poder Executivo (MSC 1938/1999) - que "Autoriza o Institllto Nacional do
Seguro Social a doar imóvel que especifica a entidade denominada Tempo Glauber".
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL.

PROJETO DE LEI N° 3,739A12000.- da Sr.a Nair Xavier Lobo" que "denomina "Rodovia Ministro Al!redo Nasser" a
rodovia BR-153, do Estado do Pará até o Estado do RIO Grande do Sul",
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.

PROJETO DE LEI N° 4.326/2001 - da Sr.a Nair Xavier Lobo - que "confere ao Governador Mário Covas a
designação de "Patrono do Turismo Nacional".
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA.

COMISSÃO DE DEFESA 00 CONSUMIDOR, MEIO AMBIEi'~TE E
MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR DE SEGUNDA
FEIRA (15/12/2001)

Substitutivo (arl. 119. 11 e § 1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.010/97 - da Sra. Laura Carneiro - que "veda a intnrrupção da
prestação de serviços essenciais por atraso no pagamento inferior a trinta dias".
(Apensados os PL's nOs 4.865/98, 100/99, 1.458/99,4.687/01,4.418/01 e 4.:.-j40/98)
RELATOR: Dep. RÉGIS CAVALCANTE

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

Decurso:4 8 sessão
Última sessão:15/1012001

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 2,889/97 - do Sr. João Paulo Cunha - que "proibe a cobrança de estacionamellto nos parques
privativos em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços". (Apensados os PL's nOs 3.4(;7/97, 3.351/97,
3.356/97, 3.552/97, 1192199 e 4.973/01)
RELATOR: Dep. CELSO RUSSOMANNO
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PROJETO DE LEI N° 2.315/00 - do Sr. Aloizio Mercadante - que "torna obrigatória a realização de audiências
públicas sobre os aumentos propostos nas tarifas ou preços praticados pelas empresas prestadoras de serviços
públicos ante:: que os mesmos sejam autorizados pelas respectivas agências reguladoras setoriais e dá outras
providências".
RELATOR: Dep. RONALDO VASCONCELLOS

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 53 sessão
Última sessão: 11110/01

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N.o 2.179199 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "prevê a elaboração e a aprovação de Estudo de
Impacto de Vizinhança (EIV) como requisitos prévios para a implantação de estabelecimentos comerciais de grande
porte em áreas urbanas."
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 9h30 min

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
liA questão do transporte escolar para os alunos de nível médio no Brasil."

CONVIDADOS:
Sr. ADEUN HIL.ÁRIO SAUER - Presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME;

Sra. MARIA LLJCIA DE MOURA IWANOV - Secretária Executiva da União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação - UNDIME;

Dep. NELSON MARCHEZAN - Autor do Projeto de Lei nO 4.476/2001 - que "acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da
Lei n° 9.394/96. estabelecendo que a responsabilidade pelo transporte escolar será dos estados, para os alunos da
rede estadual e dos municípios para os alunos da rede municipal";

Sra. RAQUEL FIGUEREDO ALESSANDRI - Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação 
CONSED;

Sra. CARLA TAis SANTOS - Presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas - UBE5;

Sr RUY LEITE BERGER FILHO - Secretario de Educação Média e Tecnológica - SEMTEC;

Sr. PEDRO CRIS6STOMO RosARIO - Diretor de Programas e Projetos Educacionais do MEC:

Sr. ATAIDE ALVES - Conselheiro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação - CNE e,

Sr. PAULO ZIUlKOSKI- Presidente da Confederação Nacional de Municípios
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AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 58 sessão
Última Sessão: 11/10/2001

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1° )

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR ME/viBRaS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.695fOO - do Sr. Lincoln PorteIa - que" institui o funcionamento de todas as escolas públicas
do país, em um dia por mês, que será no Sábado ou Domingo, para os fins que especifica.
RELATOR: Deputado PAULO JOS(: GOUV~A

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

AVISOS

PROPOSiÇÃO SUJEITA A RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR DE SEGlINDAMFEIRA
(DIA 15/10/01)

PROJETO DE LEI N° 4282/01 - do Sr. Airton Dipp - que "Dá nova redação ao inciso I do art. 70 da Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROPOSIÇÓES SUJEITA A RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1a Sessão
Última Sessão: 19110/01

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivo (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 3.522/00 - do Sra. Zulaiê Cobra - que Acrescenta dispositivo ao art. 649 da Lei nO 5,869, de
11 de janeiro de 1973, que "Institui o Código de Processo Civil",
RELATOR: Deputador ORLANDO FANTAZZINI

Decurso: 2 8 Sessão
Última Sessão: 19110101

Substitutivo (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.732/01 - do Sr. Serafim Venson - que" Dispõe sobre a elaboração de tabelei de honorários
médicos, odontológicos e de outros profissionais como base mínima para contratos com as operado/éls de planos de
saúde ".
RELATOR: Deputadol RAFAEL GUEnRA
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PRUJETO DE LE-I N° 5.056/01 - do Sr. Gilberto Kassab - que "proíbe a utilização de fumo no interior de veículo
automotor, quanclo em movimento, em todo o território nacional" (apensado o PL nO 5.057/01).
Relator: Deputadl \ RAIMUNDO SANTOS

PROJETO DE LEI N° 5.063/01 - do Sr. Jaques Wagner - que "denomina Rodovia Jorge Amado o trecho da Rodovia
BR-415 que interliga as cidades de Itabuna e Ilhéus, no Estado da Bahia".
Relator: Deputadu MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LU N° 5.070/01 - do Senado Federal (PLS N° 26/01) - que "altera a Relação Descritiva das
Rodovias do Plalto Nacional de Viação, aprovado pela Lei nO 5.917. de 10 de setembro de 1973, para inclusão de
novo trecho".
Relator: DeputadLl ELlSEU RESENDE

PROJETO DE LU N° 5.213/01 - do Senado Federal (PLS N° 93/01) - que "denomina Rodovia Senador Silveira
Martins o trecho da rodovia BR-153 que liga a cidade de Aceguá à rodovia BR-290. no Estado do Rio Grande do
Sul".
Relator: Deputadu MÁRCIO MATOS

PROJETO DE LI I N° 5.226/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "altera o art. 159 da Lei nO 9.503. de 23 de
setembro de 199/, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".
Relator: Deputad'J PEDRO FERNANDES

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4 J sessão
Última sessão: 15.10.01

Substitutivo (art. 119, 11, do RICO)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LI-I N° 4.739/01 - do Sr. Ary Kara - que "altera o art. 281 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de
1997, que instituI o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado PAULO GOUV~A

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PL 3.846/00

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

AVISO

PROPOSiÇÃO SUJEITA A RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 15/10/01)

Substitutivo (Art. 119,11 e § 1°)

PROJETO DE LI I N° 3.846, de 2000 - do Poder Executivo - que "dispõe sobre a ordenação da aviação civil, cria a
Agência Nacionul de Aviação Civil - ANAC, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LEUR LOMANTO
PARECER: favol ável, com substitutivo
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1a sessão
Última Sessão: 18110/01

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PRO':OS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO EMENDAS APRESENTADAS POR /'vil MBROS DESTA
COMISSAO

PROJETO DE LEI N° 4.688/01 - do Sr. Luiz Bitlel1Gourt - que "proíbe a comercialização de pro<1utos ou serviços
mortuários em hospitais públicos ou privados."
RELATORA: Deputada FÁTIMAPELAES

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR DE SEGUNDA·
FEIRA (DIA 15/10/2001)

Projetos de Lei (art. 119, I, do RICD)

PROJETO DE LEI N° 4.961/01 - do Sr. Wigberto Tartuce - que 'dispõe sobre a alteração da Lei n'" 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que estabelece normas que complementam a habilitação dos motociclistes que executam
serviços de entrega".
Relator: Deputado NEUTON UMA

PROJETO DE LEI N° 4.982/01 - do Sr. Airton Cascavel- que 'acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei nO 9.503. de
23 de setembro de 1997, estabelecendo como equipamento obrigatório dos veículos de carga de grande porte as
barras laterais de proteção'.
Relator: Deputado SÉRGIO REIS

PROJETO DE LEI N° 4.986fQ1 - do Sr. Domiciano Cabral- que "denomina Viaduto Senador Assis Chateaubriand a
interseção da Rodovia BR-101 com a BR-23D, localizada no município de João Pessoa, no Estado da Paraíba"
(apensados os PLs nOs 5.001f01 e 5.018/01).
Relator: Deputado CARLOS DUNGA

PROJETO DE LEI N° 4.988/01 - do Sr Ricardo Felraço - que "altera a Lei nO 9.503. de 23 de sl'\embro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para prever a suspensão da Carteira Nacional oe Habilitaçáo do
condutor envolvido em acidente de trânsito, nos casos que especifica".
Relator: Deputado GONZAGA PATRIOTA

PROJETO DE LEI N° 5.011/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "proíbe o lransporte de presos ,~ondenados ou à
disposição da Justiça em transportes coletivos·.
Relator: Deputado CHIQUINHO FEITOS/'.

PROJETO DE LEI N° 5.046/01 -- do Sr. João Herrmann Neto - que "da ao Aeroporto Intc[llacional de São
Paulo/Congonhas, localizado na cidade de São Paulo (SP), a denominação Aeroporto Internacional de São
PalJlolCongonhas - Comandante Ro/im"
Relator: Deputado MARCELO TEIXEIRA
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11I. COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, OR,ÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALlZAÇAO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 02, Anexo II
Horário: 9h30min

A - Relatórios

SUBTITULO 23.695.0420.1615.0001, Modernização da Inlra-Estrutura Aeroportuária em Salvador - BA, da Unidade
Orçamentária 151.201 - EMBRATUR, listado no Quadro V anexo à Lei Orçamentária para 2001.
RELATOR: DefJutado JOSÉ CARLOS ALELUIA.
VOTO: pela autorização da execução, conforme projeto de decreto legislativo apresentado.

SUBTITULO 20.607.0379.1B36.0047 - Construção de Obras de Infra-Estrutura de Irrigação de Uso Comum 
Projeto Várzea de Souza no Estado da Paraíba, na Unidade Orçamentária 53.101 - Ministério da Integração
Nacional listado no Quadro V anexo à Lei Orçamentária para 2001.
RELATOR: Del-lutado PEDRO NOVAIS.
Voto: pela autorização da execução da dotação consignada no Orçamento Fiscal da União de '2Q01, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo apresentado.

DO PARECEF: PRELIMINAR, com as emendas, apresentado ao Projeto de Lei n° 32/2001-CN - que "estima a
receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 2002.
RELATOR: Deputado SAMPAIO DÓRIA.

PROJETO DE LEI N° 033/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em lavor do Ministério da Fazenda e
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito especial no valor global de R$ 2.861.305,00 (dois
milhões, oitOCEntos e sessenta e um mil, trezentos e cinco reais), para os fins que especifica."
RELATOR: DelJutado GONZAGA PATRIOTA.
voro: favorável, nos termos propostos no Projeto.

B - Requerimentos

Do Sr. Sérgio Miranda, solicitando que seja convidado o Dr. Sérgio Vale Aguiar Campos. do Departamento de
Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. para participar da Reunião de A.udiência Pública
com o Dr. Reni.lto Guerreiro, da Agência Nacional de Telecomunicações.

Do Sr. João leão, solicitando que a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização faça lima
viagem de rec(1nhecimento ao Vale do São Francisco, principalmente agora nos 500 anos da sua Descoberta.

Dos Srs. Luci,mo Castro e Pedro Novais, solicitando a realização da audiência pública para debater as verbas
relacionadas ao Ministério do Meio Ambiente no PL 32/2001-CN. que "Estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exerclciiJ de 2002".

IV - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

EM 10/10/2001:

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
PROJETO DE LEI N° 1.79211996
PROJETO De LEI N° 4.574/2001
PROJETO DL LEI N° 5.49212001

Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
PROJETO Di:' LEI N° 4.574/2001
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,
Cõmissão de Finanças e Tributação:
PROJETO DE LEI N° 5.492/2001

Comissão de Seguridade Social e Família:
PROJETO DE LEI N° 5.492/2001

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
PROJETO DE LEI N° 5.492/2001

(Encerra-se a sessão às 17 horas~inutos.)

Comissão de Finanças e Tributação:
PROJETO DE LEI N" 5.492/2001

Comissão de Seguridade Social e Familia:
PROJETO DE LEI N' 5.49212001

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
PROJETO DE LEI N" 5.49212001

"'l';í'. ~ n-.-.";T .~:'''''J '". 'i:'","\> - •. : • NOT~,~',> . ':,' 'l·;'f~:''''~r'''~::-'·:t:r:"~"'~ .....: .:; .1
., "FORMULÁRIO PARiI EM~NDAS DISPONlvEL !'iAS SECRETARIAS DAS COMISSÕES .',

...__ .. __.tI.QRARID. rJ:: l'9 0.0 A::;j.~Oü E 1) 30 AS 1!!.~ __ .. . .. _.'

(Encerra-se li sessão às 17 horas ~~inutos.)



Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 1I 49119

Ata da 198a Sessão, Extraordinária,
Vespertina, em 10 de outubro de 2001.

Presidência dos Srs.: Efraim Morais, 12 Vice-Presidente Wilson Santos, 42 Suplente de
Secretário Themístocles Sampaio, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 17 HORAS E 58 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS:

Aécio Neves
Efraim Morais
Barbosa Neto
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba

Roraima
AIRTON CASCAVEL

ALCESTE ALMEIDA

ALMIRSA

FRANCISCO RODRIGUES

LUCIANO CASTRO

LUIS BARBOSA

ROBÉRIO ARAÚJO

SALOMÃO CRUZ

Presentes de Roraima: 8

Amapá
EDUARDO SEABRA

JURANDIL JUAREZ

SÉRGIO BARCELLOS

Presentes de Amapá: 3

Pará
ANIVALDO VALE

ASDRUBAL BENTES

BABA

ELCIONE BARBALHO

GIOVANNI QUEIROZ

HAROLDO BEZERRA

JOSUÉ BENGTSON

RAIMUNDO SANTOS

SOCORRO GOMES

VIC PIRES FRANCO

Presentes de Pará: 1O

Amazonas

Paulo Rocha

Ciro Nogueira

Pedro Valadares

Salatiel Carvalho

Enio Bacci

Wilson Santos

PPS
PMDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PL

PFL

PTB
PMDB
PFL

PSDB
PMDB
PT
PMDB
PDT
PSDB
PTB

PL
pedoS

PFL
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ARTHUR VIRGILlO

FRANCISCO GARCIA

LUIZ FERNANDO

PAUDERNEY AVELINO

VANESSA GRAZZIOTIN

ÁTILA LINS

Presentes de Amazonas: 6

PSOB

PFL
PPB

PFL
pedoB

PFL

Outubro de 2001

Rondonia
AGNALDO MUNIZ

CONFÚCIO MOURA

EURipEDES MIRANDA

EXPEDITO JÚNIOR

MARINHA RAUPP

OSCAR ANDRADE

SÉRGIO CARVALHO

Presentes de Rondonia: ,7

Acre
ILDEFONÇO CORDEIRO

JOSÉ ALEKSANDRO

JOÃO TOTA

MARCOS AFONSO

MÁRCIO BITIAR

NILSON MOURÃO

ZILA BEZERRA

Presentes de Acre: 7

Tocantins
ANTONIO JORGE

DARCI COELHO

IGOR AVELlNO

KÁTIAABREU

OSVALDO REIS

PASTOR AMARILDO

PAULO MOURÃO

Presentes de Tocantins: 7

Maranhão
ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO

PPS

PMOB

POT
PSOB

PM08

PL
PSDS

PSDB

PSL

PPB
PT

PPS

PT

PTS

PTB

PFL
PMDB
PFL

PMDB
PPB
PSDB

PPB
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CESAR BANDEIRA PFL

COSTA FERREIRA PFL

ELlSEU MOURA PPB

FRANCISCO COELHO PFL

GASTÃO VIEIRA PMDB

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB

JOÃO CASTELO PSDB

MAURO FECURY PFL

NEIVA MOREIRA PDT

NICE LOBÃO PFL

PAULO MARINHO PFL

PEDRO FERNANDES PFL

PEDRO NOVAIS PMDB

ROBERTO ROCHA PSOB

SEBASTIÃO MADEIRA PSDB

Presentes de Maranhão: 16

Ceará
ADOLFO MARINHO PSOB

ALMEIDA DE JESUS PL

ANTONIO CAMBRAIA PSOB

ANIBAL GOMES PMOB

EUNlclO OLIVEIRA PMDB

INÁCIO ARRUDA pedoS

JOSÉ UNHARES PPB

JOSÉ PIMENTEL PT

LÉO ALCÃNTARA PSDS

MARCELO TEIXEIRA PMDB

MORONI TORGAN PFL

NELSON OTOCH PSDB

PIMENTEL GOMES PPS

PINHEIRO LANDIM PMDB

RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDS

ROBERTO PESSOA PFL

VICENTE ARRUDA PSOB

Presentes de Ceará: 17

Piauí
B.SÁ PSDB
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HERACLlTO FORTES

JOÃO HENRIQUE

MARCELO CASTRO

MUSSADEMES

PAES LANDIM

THEMfsTOCLES SAMPAIO

WELLlNGTON DIAS

ÁTILA LIRA

Presentes de Piauí: 9

PFL
PMDB
PMOB
PFL
PFL
PMDB
PT
PSDB

Outubro de 2001

Rio Grande do Norte
ANA CATARINA

CARLOS ALBERTO ROSADO

IBERI: FERREIRA

LAVOISIER MAIA

LAIRE ROSADO

MÚCIO sA

NEY LOPES

SALOMÃO GURGEL

Presentes de Rio Grande do Norte: 8

Paraíba
ADAUTO PEREIRA

ARMANDO ABiLlO

;WENZOAR ARRUDA

CARLOS DUNGA

DAMIÃO FELlCIANO

DOMICIANO CABRAL

ENIVALDO RIBEIRO

II'IJALDO LEITÃO

MARCONDES GADELHA

RICARDO RIQUE

WILSON BRAGA

Presentes de Paraiba: 11

Pernambuco
CARLOS BATATA

CLEMENTINO COELHO

DJALMA PAES

PMDB
PFL
PTS
PFL
PMDS
PTS
PFL
PDT

PFL
PSDB
PT
PTS
PMDB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PSDB
PFL

PSDS
PPS

PSS
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EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB
INOCt::NCIO OLIVEIRA PFL
JOAQUIM FRANCISCO PFL
JOEL DE HOLLANDA PFL
JOS~CHAVES PMDB
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PSOB
LUCIANO BIVAR PSL
MARCOS DE JESUS PL
MAURILlO FERREIRA LIMA PMDB
PEDRO EUGÊNIO PT
RICARDO FIUZA PPB
WOLNEY QUEIROZ PDT
Presentes de Pernambuco: 1 7

Alagoas
AUGUSTO FARIAS PPB
DIVALDO SURUAGY PST
GIVALDO CARIMBÀO PSB
HELENILDO RIBEIRO PSOB
JOSÉ THOMAZ NONÓ PFL
JOÃO CALDAS PL
OLAVO CALHEIROS PMDB
REGIS CAVALCANTE PPS
Presentes de Alagoas: 8

Sergipe
AUGUSTO FRANCO PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PPB
IVAN PAIXÃO PPS
JORGE ALBERTO PMDB
JOSÉ TELES PSDB

SÉRGIO REIS PTB

Presentes de Sergipe: 6

Bahia
ARISTON ANDRADE PFL
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BENITO GAMA

CLAUDIO CAJADO

CORIOLANO SALES

EUJÁCIO SIMÓES

FRANCISTONIO PINTO

FÉLIX MENDONÇA

GERSON GABRIELLI

HAROLDO LIMA

JAIME FERNANDES

JAIRO CARNEIRO

JAQUES WAGNER

JONIVAL LUCAS JUNIOR

JORGE KHOURY

JOSÉ CARLOS ALELUIA

JOSÉ ROCHA

JOÃO ALMEIDA

JOÃO CARLOS BACELAR

.IOÃO LEÃO

JUTAHY JUNIOR

LEUR LOMANTO

LUIZ MOREIRA

MILTON BARBOSA

MÁRIO NEGROMONTE

NELSON PELLEGRINO

PAULO BRAGA

PAULO MAGALHÃES

PEDRO IRUJO

REGINALDO GERMANO

ROLAND LAVIGNE

SAULO PEDROSA

UR51CINO QUEIROZ

WALDIR PIRES

VVALTER PINHEIRO

YVONILTON GONÇALVES

Presentes de Bahia: 35

Minas Gerais
ANTONIO DO VALLE

PMDB

PFl
PMDB

Pl
PFl
PTB
PFL

PCdoB

PFL
PFL

PT
PMDB

PFL
PFl

PFL
PSDB
PFL
PPB

PSOB
PMOB

PFL
PFL
PPB

PT
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 MAnos

DANILO DE CASTRO

EDMAR MOREIRA

EDUARDO BARBOSA

ELIAS MURAD

ELlSEU RESENDE

FERNANDO DINIZ

GllMAR MACHADO

GLYCON TERRA PINTO

HERCULANO ANGHINETII

HÉLIO COSTA

IBRAHIM ABI-ACKEL

JAIME MARTINS

JOSÉ MILlTÃO

JOÃO MAGALHÃES

JOÃO MAGNO

LAEL VARELLA

UNCOLN PORTELA

MARCOS LIMA

MARIA DO CARMO LARA

MARIA ELVIRA

MARIA LÚCIA

MÁRCIO REINALDO MOREIRA

MÁRIO ASSAD JÚNIOR

MÁRIO DE OLIVEIRA

NARCIO RODRIGUES

NILMÁRIO MIRANDA

ODElMOlEÃO

OLlMPIO PIRES

OSMANIO PEREIRA

PAULO DELGADO

PFL
PSDB
PST
PSDB
PFL
PSD8
PSDB
PPB
PSD8
PSD8
PFL
PMDB
PT
PMDB
PPB
PMDB
PPB
PFL
PTB
PMDB
PT
PFL
PSL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PPB
PL
PST
PSDB
PT
PPB
PDT
PSDB
PT
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PHILEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA

HOMEL ANIZIO

ROMEU QUEIROZ

RONALDO VASCONCELLOS

SAULO COELHO

SILAS BRASILEIRO

S~RGIO MIRANDA

TllDEN SANTIAGO

VIRGIUO GUIMARÃES

VITTORIO MEDIOU

Presentes de Minas Gerais: 48

Espírito Santo
FEU ROSA

JOS~ CARLOS ELIAS

JOS~ CARLOS FONSECA JR.

JOÃO COSER

MAGNO MALTA

MARCUS VICENTE

MAX MAURO

RICARDO FERRAÇO

Presentes de Espirito Santo: 8

Rio de Janeiro
ALCIONE ATHAYDE

ALDIR CABRAL

ALEXANDRE CARDOSO

ALEXANDRE SANTOS

ALMERINDA DE CARVALHO

AROLDE DE OLIVEIRA

BISPO RODRIGUES

CANDINHO MAnos

CARLOS SANTANA

DINO FERNANDES

DR. HELENO

EBER SILVA

EURICO MIRANDA

FERNANDO GABEIRA

PL
PSDB
PPB
PTB
PL
PSDB
PMOB
PCdoB
PT
PT
PSDB

PSDB
PTB
PFL
PT
PL
PSDB
PTB
PPS

PSB
PFL
PSB
PSOB
PPB
PFL
PL
PSDB

PT
PPB
PSOB
PST
PPB
PT
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FERNANDO GONÇALVES PTS

ITAMAR SERPA PSOB

IÉDIO ROSA PFL

JAIR BOLSONARO PPB

JANDIRA FEGHALI pedoS
JORGE BITTAR PT

JORGE WILSON PMOB

JOSÉ CARLOS COUTINHO PFL

JOSÉ EGYDIO PFL

JOÃO MENDES PFL

JOÃO SAMPAIO POT

LAURA CARNEIRO PFL

LUISINHO PPB

LUIZ RIBEIRO PSDB

MILTON TEMER PT

MIRIAM REID PSS

MIRO TEIXEIRA PDT

MÁRCIO FORTES PSDB

PAULO BALTAZAR PSS

PAULO FEIJÓ PSDB

REINALDO GRIPP PL

ROBERTO JEFFERSON PTS

RODRIGO MAIA PFL

RUBEM MEDINA PFL

SIMÃO SESSIM PPB

VALDECI PAIVA PSL

VIVALDO BARBOSA PDT

WANDERLEY MARTINS PSB

Presentes de Rio de Janeiro: 42

São Paulo
ALBERTO GOLDMAN PSDB

ALOIZIO MERCADANTE PT

ANDRÉ BENASSI PSOB

ANGELA GUADAGNIN PT

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB

ANTONIO KANDIR PSDB

ARNALDO FARIA DE SÁ PTS
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ARNAlDO MADEIRA

ARY KARA

BISPO WANDERVAL

CELSO RUSSOMANNO

CHICO SARDELLI

CLOVIS VOLPI

CORAUCI SOBRINHO

DE VELASCO

DELFIM NETTO

ORo Ht:L10

DUILIO PISANESCHI

EMERSON KAPAZ

GILBERTO KASSAB

IVAN VALENTE

JAIR MENEGUELLI

JORGE TADEU MUDALEN

JOSt: DE ABREU

JOSt: DIRCEU

JOSÉ GENOINO

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

JOS~ /NDIO

JOÃO EDUARDO DADO

JOÃO HERRMANN NETO

JULIO SEMEGHINI

KINCAS MATTOS

LAMARTINE POSELLA

LUCIANO ZICA

LUIZ EDUARDO GREENHALGH

LUIZA ERUNDINA

MARCELO BARBIERI

MEDEIROS

MILTON MONTI

MOREIRA FERREIRA

NELO RODOLFO

NELSON MARQUEZELLI

NEUTON LIMA

ORLANDO FANTAZZINI

PSD8
PP8
PL
PPB
PFL
PV

PFL
PSL
PPS
PDT
PTS
PPS
PFL
PT
PT
PMDB
PTN
PT
PT
POT
PMD8
PMDB
PPS
PSDB
PSB
PMDB
PT
PT
PSB
PMDB
PL

PMDB
PFL
PMDB
PTB
PFL
PT
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PAULO KOBAYASHI PSDB
PAULO LIMA PMOS
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO BERZOINI PT
RICARDO IZAR PTS
ROBSON TUMA PFL
RUBENS FURLAN PPS
SALVADOR ZIMBALDI PSOB
SAMPAIO DÓRIA PSDB
SILVIO TORRES PSDB
VALDEMAR COSTA NETO PL
WAGNER ROSSI PMOB
XICO GRAZIANO PSOB
ZULAI~ COBRA PSOB
Presentes de São Paulo: 58

Mato Grosso
CELelTA PINHEIRO PFL
UNO ROSSI PSOB
MURILO DOMINGOS PTB
PEDRO HENRY PPB
RICARTE DE FREITAS PSOB
TETÉ BEZERRA PMDB
Presentes de Mato Grosso: 6

Distrito Federal
ALBERTO FRAGA PMDB
GERALDO MAGELA PT
JORGE PINHEIRO PMDB
OSÓRIO ADRIANO PFL
PAULO OCTÁVIO PFL
PEDRO CELSO PT
WIGBERTO TARTUCE PPB
Presentes de Distrito Federal: 7

Goiás
ALDO ARANTES pedoS
EULER MORAIS PMDB
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GEOVAN FREITAS

JOVAIR ARANTES

JUQUINHA

LI DIA QUINAN

LUIZ BITTENCOURT

NAIR XAVIER LOBO

NORBERTO TEIXEIRA

PEDRO CANEDO

PEDRO CHAVES

ROBERTO BALESTRA

RONALDO CAIADO

V1LMAR ROCHA

Presentes de Goiás: 15

Mato Grosso do Sul
DR. ANTONIO CRUZ

JOÃO GRANDÃO

MANOEL VITÓRIO

MARISA SERRANO

MARÇAL FILHO

NELSON TRAD

PEDRO PEDROSSIAN

WALDEMIR MOKA

Presentes de Mato Grosso do Sul: 8

Paraná
ABELARDO LUPION

AFFONSO CAMARGO

AIRTON ROVEDA

ALEX CANZIANI

CHICO DA PRINCESA

DILCEU SPERAFICO

DR. ROSINHA

FLÁVIOARNS

GUSTAVO FRUET

IVANIO GUERRA

JOSÉ BORBA

JOSÉ CARLOS MARTINEZ

JOSÉJANENE

PMDB
PSDB
PL
PSOB
PMOB
PMOB
PMDB
PSDB
PMDB
PPB
PFL
PFL

PMDB
PT
PT
PSDB
PMDB
PTB
PPB
PMDB

PFL
PSDB
PTB
PSDB
PSDB
PPB
PT

PT

PMDB
PFL
PMDB
PTB

PPB

Outubro de 200 I
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LUCIANO PIZZATTO PFL

LUIZ CARLOS HAULY PSDB

MAX ROSENMANN PMDB

MÁRCIO MATOS PTB

NELSON MEURER PPB

ODllIO BALBINOTTI PSDB

OLIVEIRA FILHO PL

OSMAR SERRAGlIO PMOB

PADRE ROQUE PT

RUBENS BUENO PPS

SANTOS FILHO PFL

WERNER WANDERER PFL

Presentes de Paraná: 25

Santa Catarina

,A.NTÓNIO CARLOS KONDER REIS PFL

CARLlTO MERSS PT

EDISON ANDRINO PMOB

ENI VOLTOllNI PPB

FERNANDO CORUJA POl

GERVASIO SILVA PFL

HUGO BIEHL PPB

JOÃO PIZZOLATTI PPB

LUCI CHOINACKI PT

PEDRO BITTENCOURT PFL

RENATO VIANNA PMDB

SERAFIM VENZON POT

VICENTE CAROPRESO PSOB

Presentes de Santa Catarina: 13

Rio Grande do Sul

ADÃOPRETTO PT

AIRTON DIPP PDT

ALCEU COLLARES POl

ANACORSO PT

AUGUSTO NARDES PPB

CEZAR SCHIRMER PMOB

CLOVIS ILGENFRITZ PT

DARClslO PERONDI PMDB
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EDIR OLIVEIRA

ESTHER GROSSI

EZIDIO PINHEIRO

FETTER JUNIOR

FIORAVANTE

GERMANO RIGOTTO

HENRIQUE FONTANA

JARBAS LIMA

LUIS CARLOS HEINZE

MARCOS ROLlM

MENDES RIBEIRO FILHO

NELSON MARCHEZAN

NELSON PROENÇA

ORLANDO DESCON51

OSMAR TERRA

OSVALDO BIOLCHI

PAULO PAIM

POMPEO DE MAnOS

ROBERTO ARGENTA

TELMO KIRST

YEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul: 29

PTB

PT

PSB
PPB
PT

PMDB
PT
PPB
PPB
PT

PMDB
PSDB
PMDB
PT
PMDB

PMDB

PT
POT
PHS

PPB

PSDB



111 - EXPEDIENTE

11- LEITURA DA ATA

o SR. MARCOS DE JESUS, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A lista de
presença registra na Casa o comparecimento de 441
Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.
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1- ABERTURA DA SESSÃO escrúpulo, a palavra de um homem honesto contra a
de um condenado pela Justiça.

Durante todo o processo não foi apresentada
nenhuma prova material contra mim. Eu processei
esse indivíduo na Justiça. Aqui está a condenação do
acusado. O rapaz que me acusa foi processado na
Justiça. Aqui está a condenação do acusado.

E o que há, Sras. e Srs. Deputados, exatamen
te? As mesmas inverdades e o mesmo denunciante,
que, há seis anos, em vez de procurar a PoHcia para
relatar os fatos que ele julgava criminosos, preferiu as
páginas dos jornais e os telefonemas para achacar o
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo.

Tudo estava gravado. Fui submetido a chanta
gem. Fui submetido a achaque. Amanhã, passarei ao
Deputado que vai me interrogar cópias das fitas gra
vadas que mostram que esse indivíduo achacava o
tesoureiro do Sindicato.

Ele dizia:
Não há expediente a ser lido.

O SR. MEDEIROS - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MEDEIROS (Bloco/PL - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria de pedir um pouco de silêncio ao
Plenário, porque está em jogo a honra de uma pessoa.

Lamento que o Presidente da Casa não esteja
presente para ouvir este humilde Deputado. Havia pe
dido a S.Exa. para falar neste horário. Com todo o res
peito ao Deputado Efraim Morais, lamento profunda
mente a ausência do Deputado Aécio Neves.

Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribu
na porque acredito que, de uma forma ou de outra,
está todo mundo estarrecido com as denúncias, com
as acusações veiculadas sobre este Deputado no úhi
mo fim de semana.

Antes de fazer qualquer esclarecimento, gosta
ria de deixar claro que essas denúncias surgiram há
seis anos e que, na época, processei o acusador. Não
existe nada absolutamente novo nas acusações con
tra mim. Nada, nada, nada! Tudo que hoje se diz con
tra este humilde Deputado já se disse há seis anos e
foi publicado pelo jornal Folha de S.Paulo. Em todas
as denúncias, em todos os extratos não existe nada
absolutamente novo. Os jornais estão veiculando as
mesmas mentiras do passado. São denúncias já refu
tadas pela Justiça, mas que, por interesses ainda
desconhecidos, ganham páginas nos noticiários
como verdade absoluta, confrontando, sem o menor

Campos, é o Wagner. Ô Campos, está
faltando habilidade pra vocês. O Luiz sabe que
eu tenho os documentos. Eu sou uma pessoa
inteligente. Estava disposto a dar um ponto fi
nal em tudo isso. Tudo o que foi dito pode ser
desfeito a qualquer momento. Se a gente fizer
qualquer tipo de acordo, eu acabo com isso aí.
Eu não tenho dinheiro para pagar ônibus. Eu
faço o diabo. Se você quiser fazer um acordo
comigo, eu vou a qualquer lugar. Eu não sou
explorador, estou precisando daquilo que você
está sabendo. Por isso, eu faço qualquer coi
sa. Se você aceitar minha oferta, pega um car
ro, venha aqui. Eu vou em três lugares, e você
vai dizer que é maravilha. Que falta de habili
dade! Um valor tão pequeno! Vamos fazer
isso, porque tem jornal no fomo.

Essa é a transcrição do que está gravado nas fi
tas, das conversas em que me achacavam, em que
me tentavam extorquir. Essas fitas estão na Justiça.
Tudo será colocado à disposição do Congresso.

Mais uma vez, a história se repete, obrigando a
uma inversão de procedimento: o denunciante causa
o prejuízo, e o prejudicado é que fica com a dolorosa
tarefa de provar a inocência.

Foi assim no passado, Sras. e Srs. Deputados. Na
verdade, fui eu que provoquei o Ministério Público Fede
ral a abrir um inquérito para apurar essas denúncias. Srs.
Deputados, essas denúncias feitas contra mim, a Folha
de S.Paulo publicou-as há seis anos, e eu fui ao Ministé
rio Público pedir investigação. Nenhum procurador pe
diu-me para eu ser investigado, não. Nenhum partido foi
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à Procuradoria pedir para investigar-me. Eu, Medeiros, ciado e noticiado pela imprensa. Nunca tive e não te-
fui ao Dr. Aristides Junqueira pedir para ser investigado. nho conta no exterior! Desafio quem quiser provar o
Está aqui a prova de toda a investigação que está na Jus- contrário. Eu não tenho conta no exterior! É provável
tiça. Fui eu que pedi ao Dr. Aristides Junqueira para ser que o Banco Central já saiba disso. Não tenho conta
investigado. Este documento aqui, encaminhado ao Dr. no exterior! É mentira, é calúnia!
Aristid~s Junquei~a em.março de 1995, prova o que digo: Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nunca fui
eu pedi para ser Investigado. titular de conta no Banco Cidade S.A. Não fui respon-

E aqui estou, mais uma vez, repetindo o que fiz sável pela movimentação de recursos doados ao
no passado, começando outra batalha para provar IBES. Não era eu quem assinava os cheques. Tenho
novamente que sou inocente. Sras. e Srs. Deputados, aqui uma declaração do Banco Cidade S.A. para a
sou inocente! Justiça provando que nunca tive conta naquele banco

Não tenham dúvida de que vou provar que es- nem movimentava a conta do IBES. Essa declaração
sas acusações são repetidas e não têm fundamento. do Banco mostra que os responsáveis pela movimen-
O jornal Folha de S.Paulo de ontem já apresentou no tação financeira dos pagamentos e contratos do IBES
seu conteúdo que as denúncias são antigas. Foram eram meus próprios caluniadores. Estamos prestes a
publicadas com grande espaço no dia 24 de março de ter uma comprovação cabal do que estou dizendo.
1995. São denúncias já apuradas, e o farsante foi con- O Supremo Tribunal Federal, atendendo a solici-
denado pela Justiça. tação minha, já determinou a expedição de carta ro-

De fato, Sras. e Srs. Deputados, fui um dos idea- gatória aos Estados Unidos com pedido de confirma-
lizadores do Instituto Brasileiro de Estudos Sindicais ção da existência de titularidade e movimentação de
- IBES. Esse instituto foi concebido como embrião da suposta conta bancária em meu nome. O Supremo
fundação de uma central sindical. Mas uma central também determinou a quebra do sigilo bancário dos
sindical que seria diferente das outras. Eu sonhava meus detratores, mas não pediu a quebra do meu si-
em criar uma central sindical que não fosse do con- gilo bancário. Muito em breve o que eu disse será
fronto, porque o capital e o trabalho não são inimigos. comprovado. Os procuradores também não pediram a
Podem ser adversários, mas não são inimigos. So- quebra do meu sigilo bancário. Aqui está o Documen-
nhava em criar uma central sindical de novo tipo. to n2 4, que também está na Justiça.

O que vou dizer agora nunca foi segredo para nin- Algumas matérias publicadas nos últimos dias,
guém: o IBES foi criado com recursos exclusivamente numa demonstração de total parcialidade, insinuam
privados. Repito: o IBES foi criado exclusivamente com que, durante o periodo de criação da Força Sindical,
recursos privados! O Instituto recebeu ajuda não só de utilizamos recursos do Fundo de Amparo ao Traba-
empresas, mas de associações de classe, de entidades Ihador. Isso está nos jornais de hoje. Naquela época o
profissionais, de pessoas físicas e da sociedade em ge- FAT nem existia, mas os jornais de hoje dizem que uti-
ral. Essa ajuda não ficou restrita a recursos financeiros. lizei dinheiro desse fundo. O FAT não existia, Deputa-
Tivemos o apoio imprescindivel não só dos trabalhado- do Arthur Virgílio! E não existe essa história de man-
res, mas também de formadores de opinião pública no são. Sou um homem de origem humilde, todos aqui
Brasil e no exterior. Sem esse apoio financeiro epolítico, conhecem minha história. Da mesma forma que mui-
nada teríamos conseguido realizar. tos brasileiros, eu também tinha o sonho da casa pró-

Todos aqui sabem que é uma tarefa de enverga- p~ia. Levei anos ~ara c?nseguir realiz~r esse s~mho.
dura, difícil, criar uma nova central. Enquanto fui Pre- Tive de f~zer um fma~clamento em regime de hlpot~-
sidente do IBES, dentro do projeto de criação da Força c~ na Caixa Econômica Federal, c~mo a grande mal-
Sindical, as despesas operacionais de toda a direção da orla do nos_so povo, e vou passar vinte anos pagando
entidade foram pagas com os recursos arrecadados. as prestaçoes dele decorrentes.

Sr. Presidente, estou defendendo a minha honra. Sr. Presidente, não tenho ilusão, sei que, quan-
O SR. WALTER PINHEIRO _ Sr. Presidente, é im- do começa um processo como esse, é u~a a~alan-

rt t da . t O ut d d f nd che, um desastre, um terremoto que destrOl a VIda de
po an e r maiS empo para o e~ a o~ e e er. qualquer cidadão, passando por cima de tudo e, prin-

O ~R. PRESIDENTE (Efraim Moral~) - V. Exa. cipalmente, da razão e dos sentimentos. Estou decidi-
terá, entao, todo o tempo de que neceSSitar, nobre do a não prolongar a minha agonia. Minha presença
Deputado. (Palmas.) aqui é para reafirmar inocência e garantir minha dis-

O SR. MEDEIROS - Sras. e Srs. Deputados, posição de colaborar na busca da verdade, onde quer
nunca fui titular de conta no exterior, conforme denun- que ela esteja.



PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:
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Ao encerrar este pronunciamento, apelo para o nha filha tem de ter a honra do pai - o Deputado Aécio
bom senso político de todos neste plenário, de todos Neves não ficou aqui para me ouvir.
aqueles que têm consciência, que sabem da mons- Vou defender minha honra de qualquer je~o.

truosidade de campanhas difamatórias como essa. Não serei triturado por ninguém, minha honra está
Espero, com toda a confiança, que Deus não permi- acima de tudo.

ta que eu venha a ser vítima da mão pesada da injustiça. Agradeço ao Deputado Efraim Morais, que pre-
Sras. e Srs. Deputados, tenho pressa. Um pro- side esta sessão e me concedeu a oportunidade de

cesso de massacre se iniciou contra mim. Espero que falar, e aos Srs. Parlamentares. vono a dizer que minha
ninguém queira se promover à custa da minha honra, honra será discutida. Não serei linchado. Sairei em mi-
porque esta eu defenderei de qualquer maneira. Não nha defesa, porque tenho dignidade, tenho passado e
aceito que um marginal dite as normas desta Casa. não vou deixar que o joguem no lixo da história.
Não aceito que esta Casa se acovarde e entregue um M't b' d (0 I )

d l-UIo o nga o ra mas.Deputa o aos eoes.

Minha casa foi invadida. Estavam lá minha mu- IV - ORDEM DO DIA
Iher, minha sogra e minha filha. Minha filha de 12 anos
ontem teve que se esconder de repórteres. Para sair
de casa, teve de dizer que era filha da empregada. Mi-

Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS PDT/PPS

AJceste Almeida PL PLlPSL

AJmirSé PPB

Francisco Rodrigues PFL PFUPST

Luciano Castro PFL PFUPST

Luis Barbosa PFL PFLlPST

Robério Araújo PL PUPSL

Salomêo Cruz PFL PFUPST

Presentes de Rorai~ :8

AMAPÃ

Eduardo Seabra PTB

Jurandil Juarez PMDB

Presentes de Amapá : 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB

Asdrubal Bentes PMDB

Babá PT

Elcione Barbalho PMDB

Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS

Haroldo Bezerra PSDB

Josué Bengtson PTB

Paulo Rocha PT

Raimundo Santos PL PUPSL

Socorro Gomes PCdoB PSB/PCDOB

Vic Pires Franco PFL PFUPST

Zenaldo Coutinho PSDB

Presentes de Pará: '12
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Partido Bloco

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB

Átila Lins PFL PFUPST

Francisco Garcia PFL PFUPST

Luiz Fernando PPB

Pauderney Avelino PFL PFUPST

Vanessa Grazziotin pedoB PSB/PCDOB

Presentes de Amazorlias :6

RONDONIA

Confúcio Moura PMDB

Eurípedes Miranda POT PDT/PPS

Expedito Júnior PSDB

Marinha Raupp PMDB

Nilton Capixaba PTB

Sérgio Carvalho PSDB

Presentes de Rondonila : 6

ACRE

Ildefonço Cordeiro PSDB

João Tota PPB

José AJeksandro PSL PUPSL

Márcio Bittar PPS PDT/PPS

Marcos Afonso PT

Nilson Mourão PT

Zila Bezerra PTB

Presentes de Acre : ('

TOCANTINS

AntOnio Jorge PTS

Darci Coeiho PFL PFUPST

Igor Avelino PMDB

Osvaldo Reis PMDB

Pastor Amarildo PPB

Paulo Mourão PSDB

Presentes de Tocantirils : 6
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MARANHÃO

Cesar Bandeira

Costa Ferreira

Eliseu Moura

Francisco Coelho

Gastão Vieira

João Castelo

José Antonio Almeida

Mauro Fecury

Neiva Moreira

Nice Lobão

Paulo Marinho

Pedro Fernandes

Pedro Novais

Sebastião Madeira

Presentes de Maranhão : 14

CEARÁ

Adolfo Marinho

Almeida de Jesus

Aníbal Gomes

Antonio Cambraia

Eunrcio Oliveira

José Unhares

José Pimentel

léo Alcântara

Marcelo Teixeira

Moroni Torgan

Nelson Otoch

Pimentel Gomes

Pinheiro Landim

Raimundo Gomes de hltatos

Roberto Pessoa

Vicente Arruda

Presentes de Ceará : '16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PFL

PFL

PPB
PFL

PMOB

PSOB
PSB
PFL

POT
PFL

PFL
PFL

PMOS
PSOB

PSOS
PL
PMOS
PSOB
PMOB
PPB
PT

PSOB
PMOB
PFL
PSOS
PPS
PMOS
PSDa

PFL

PSDB
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Bloco

PFlIPST
PFUPST

PFUPST

PSB/PCOOB
PFUPST
POT/PPS

PFUPST
PFUPST
PFlIPST

PUPSl

PFlIPST

POT/PPS

PFUPST
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Partido Bloco

PIAuí

Átila Lira PSDS

B.Sá PSDB

Ciro Nogueira PFL PFLJPST
Heráclito Fortes PFL PFUPST

João Henrique PMDB

Marcelo Castro PMDB

Mussa Demes PFL PFUPST

Themístocles Sampaio PMDB

Wellington Dias PT

Presentes de Piauí : 9

RIO GRANDE DO NO~RTE

Ana Catarina PMDB

Carlos Alberto Rosadc PFL PFLJPST

Iberê Ferreira PTS

Lafre Rosado PMDB

Lavoisier Maia PFL PFLJPST

Múcio Sá PTS

Presentes de Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

Adauto Pereira PFL PFLJPST

Armando Abílio PSDS

Avenzoar Arruda PT

Carlo~ Dunga PTB

Damião Feliciano PMDB

Domiciano Cabral PSDB

Efraim Morais PFL PFLJPST

Enivaldo Ribeiro PPB

Inaldo Leitão PSDB

Marcondes Gadelha PFL PFLJPST

Ricardo Rique PSDB

Wilson Braga PFL PFLJPST

Presentes de Paraíba ~ 12
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Partido Bloco

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB

Carlos Batata PSDB

Clementino Coelho PPS PDT/PPS
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB

Fernando Ferro PT

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB

Inocêncio Oliveira PFL PFLlPST

Joaquim Francisco PFL PFLlPST

Joel De Hollanda PFL PFLlPST

José Chaves PMDB

José Múcio Monteiro PSOB

Luciano Bivar PSL PllPSL

Marcos de Jesus PL PLlPSL

Maurilio Ferreira Lima PMDB

Pedro Eugênio PT

Ricardo Fiuza PPB

Salatiel Carvalho PMDB

Wolney Queiroz PDT POT/PPS

Presentes de Pernambuco : 19

ALAGOAS

Augusto Farias PPB

Divaldo Suruagy PST PFlIPST

Givaldo Carimba0 PSB PSB/PCDOB

Helenildo Ribeiro PSDB

José Thomaz Nonê PFL PFlIPST

Olavo Calheiros PMDB

Regis Cavalcante PPS PDT/PPS

Presentes de Alagoas : 7

SERGIPE

Augusto Franco PSDB

Cleonâncio Fonseca PPB

Ivan Paixão PPS PDT/PPS

Jorge Alberto PMDB

José Teles PSDB

Sérgio Reis PTB

Tânia Soares PCdoS PSB/PCDOB

Presentes de Sergipe: 7
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Partido Bloco

BAHIA

Ariston Andrade PFL PFUPST

Benito Gama PMDB

Claudio Cajado PFL PFUPST

Coriolano Sales PMDB

Eujãcio Simões PL PUPSL

Félix Mendonça PTB

Francistônio Pinto PFL PFUPST

Haroldo lima PCdoS PSB/PCDOB

Jaime Fernandes PFL PFUPST

Jairo Carneiro PFL PFUPST

João Almeida PSDB

João Leão PPB

Jonival Lucas Junior PMDB

Jorge Khoury PFL PFUPST

José Carlos Aleluia PFL PFUPST

José Rocha PFL PFUPST

Jutahy Junior PSDB

Leur Lomanto PMDB

Luiz Moreira PFL PFUPST

Mário Negromonte PPB

Milton Barbosa PFL PFUPST

Paulo Braga PFL PFUPST

Paulo Magalhães PFL PFUPST

Pedro Irujo PFL PFUPST

Reginaldo Germano PFL PFUPST

Roland Lavigne PMDB

Saulo Pedrosa PSOB

Ursicino Queiroz PFL PFUPST

Waldir Pires PT

Walter Pinheiro PT

Yvonilton Gonçalves PFL PFUPST

Presentes de Bahia : ~\1
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Partido Bloco

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB

Antõnio do Valle PMDB

Aracely de Paula PFL PFUPST
Bonifácio de Andrada PSDB

Cabo Júlio PST PFUPST

Carlos Mosconi PSDS

Cleuber Carneiro PFL PFUPST

Custódio Mattos PSDB

Danllo de Castro PSDB

Edmar Moreira PPB

Eduardo Barbosa PSDB

Elias Murad PSDB

Ellseu Resende PFL PFUPST

Fernando Diniz PMDB

Gilmar Machado PT

Glycon Terra Pinto PMDB

Hélio Costa PMDB

Herculano Anghinetti PPB

Ibrahim Abi-Ackel PPB

Jaime Martins PFL PFUPST

João Magalhães PMDB

João Magno PT

José Militão PTB

Lael Varella PFL PFUPST

Lincoln Portela PSL PUPSL

Márcio Reinaldo Moreira PPB

Marcos Lima PMDB

Maria do Carmo Lara PT

Maria Elvira PMDB

Maria Lúcia PMDB

Mário Assad Júnior PL PLlPSL

Mário de Oliveira PST PFUPST

Narcio Rodrigues PSDB

Nilmário Miranda PT

Odelmo Leao PPB

Olimpio Pires PDT POT/PPS

Osmânio Pereira PSDB

Paulo Delgado PT

Philemon Rodrigues PL PLlPSL

Rafael Guerra PSDB
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Partido Bloco

MINAS GERAIS

Romel Anizio PPB

Romeu Queiroz PTe

Ronaldo Vasconcellos PL PLlPSL

Saulo Coelho PSDB

Sérgío Miranda PCdoS PSB/PCDOB

Silas Brasileiro PMOB

Tilden Santiago PT

Virgilio Guimarães PT

Vittorio Medioli PSDB

Walfrido Mares Guia PTB

Presentes de Minas Gerais : 50

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB

João Coser PT

José Carlos Elias PTB

José Carlos Fonseca J~'. PFL PFUPST

Magno Malta PL PL/PSL

Marcus Vicente PPB

Max Mauro PTS

Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS

Presentes de Espírito Santo : 8
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Partido Bloco

RIO DE JANEIRO

A1cione Athayde PSB PSS/PCOOB

Aldir Cabral PFL PFUPST

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB

Alexandre Santos PSOB

Almerinda de Carvalho PPB

Arolde de Oliveira PFL PFUPST

Bispo Rodrigues PL PLlPSL

Candinho Mattos PSDB

Carlos Santana PT

Oino Fernandes PPB

Or. Helena PSDB

Eber Silva PST PFUPST

Fernando Gabeira PT

Fernando Gonçalves PTB

lédio Rosa PFL PFUPST

Itamar Serpa PSOB

Jair Bolsonaro PPB

Jandira FeghaJi PCdoS PSB/PCDOB

Joao Mendes PFL PFLlPST

João Sampaio POT PDT/PPS

Jorge Bittar PT

Jorge Wilson PMDB

José Carlos Coutinho PFL PFUPST

José Egydio PFL PFUPST

Laura Carneiro PFL PFUPST

Luisinho PPB

Luiz Ribeiro PSOB

Miriam Reid PSB PSB/PCDOB

Miro Teixeira POT POT/PPS

Paulo Feijó PSDB

Reinaldo Gripp PL PUPSL

Roberto Jefferson PTB

Rodrigo Maia PFL PFUPST

Rubem Medina PFL PFUPST

Simão Sessim PPB

Vivaldo Barbosa POT POT/PPS

Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB

Presenle$ de Rio de Janeiro : 37
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SÃO PAULO

Alberto Goldman

Aloizio Mercadante

Angela Guadagnin

Antonio Cartos Pannunzio

Antonio Kandir

Arnaldo Faria de Sá

Arnaldo Madeira

Ary Kara

Bispo Wanderval

Celso Russomanno

Chico Sardelli

Clovis VoIpi

Corauci Sobrinho

De Velasco

Delfim Netto

Dr. Hélio

Emerson Kapaz

Gilberto Kassab

Iara Bernardi

Ivan Valente

Jair Meneguelli

João Eduardo Dado

João Herrmann Neto

Jorge Tadeu Mudalen

José de Abreu

José Dirceu

José Genoino

José indio

José Roberto Batochic:

Julio Semeghini

Kincas Mattos

Lamarline Posei la

Luciano Zlca

Luiz Eduardo Greenhalgh

Luiza Erundina

Marcelo Barbieri

Marcos Cintra

Milton Monti

Moreira Ferreira

Nela Rodolfo
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PUPSL

PFUPST

PFUPST
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POT/PPS
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PFLlPST
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Partido Bloco

SÃO PAULO

Nelson Marquezelli PTS

Neuton Lima PFL PFUPST

Orlando Fantazzini PT

Paulo Kobayashi PSDB

Paulo Lima PMDB

Professor Luizinho PT

Ricardo Berzoini PT

Robson Tuma PFL PFUPST

Rubens Furlan PPS PDT/PPS

Salvador Zimbaldi PSDB

Sampaio Dória PSDB

Silvio Torres PSDB

Valdemar Costa Neto PL PUPSL

Xico Graziano PSDB

Zulaiê Cobra PSDB

Presentes de São Paulo: 55

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL PFLlPST

Uno Rossi PSDS

Murilo Domingos PTS

Pedro Henry PPS

Ricarte de Freitas PSDS

Teté Bezerra PMDB

Welinton Fagundes PL PUPSL

Wilson Santos PSDB

Presentes de Mato Grosso : 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB

Jorge Pinheiro PMDS

Osório Adriano PFL PFUPST

Paulo Octávio PFL PFUPST

Wigberto Tartuce PPB

Presentes de Distrito Federal : 5
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Partido Bloco

GOIÁS

Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB
Barbosa Neto PMDB

Euler Morais PMDB

Geovan Freitas PMDB

Jovair Arantes PSDB

Juquinha PL PLlPSL

Lidia Quinan PSDB

Luiz Bittencourt PMDB

Norberto Teixeira PMDB

Pedro Canedo PSDB

Pedro Chaves PMDB

Roberto Balestra PPB

Ronaldo Caiado PFL PFUPST

Vilmar Rocha PFL PFUPST

Presentes de Goiás :14

MATO GROSSO DO SUL

Dr. Antonio Cruz PMDB

João Grandão PT

Manoel Vitório PT

Marçal Filho PMDB

Marisa Serrano PSDB

Nelson Trad PTB

Pedro Pedrossian PPB

Waldemir Moka PMDB

Presentes de Mato Gmsso do Sul : 8
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Partido Bloco

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL PFUPST

Affonso Camargo PSOB

Airton Roveda PTB

Alex Canziani PSOB

Chico da Princesa PSOB

Oilceu Sperafico PPB

Or. Rosinha PT

Flávio Arns PT

Hermes Parcianello PMDB

Ivanio Guerra PFL PFLlPST

José Borba PMDB

José Carlos Martinez PTB

José Janene PPB

Luciano Pizzatto PFL PFUPST

Luiz Cartos Hauly PSOB

Márcio Matos PTB

Nelson Meurer PPB

Odílio Balbinotti PSOB

Oliveira Filho PL PLlPSL

Osmar Serraglio PMOB

Padre Roque PT

Rubens Bueno PPS POT/PPS

Santos Filho PFL PFLlPST

Werner Wanderer PFL PFLlPST

Presentes de Paraná : 24

5ANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL PFLlPST

Carlito Merss PT

Edison Andrino PMOB

Eni Voltolini PPB

Fernando Coruja POT POTfPPS

Gervésio Silva PFl PFUPST

Hugo Biehl PPB

João Pizzolalti PPB

Luci Choinacki PT

Pedro Bittencourt PFL PFUPST

Renato Vianna PMOB

Serafim Venzon POT POT/PPS

Vicente Caropreso PSOB

Presentes de 5anta Cõ-ltarina : 13
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Partido Bloco

RIO GRANDE DO SUIL

Adão Pretto PT

Airton Dipp POT PDT/PPS

Alceu Collares POT PDT/PPS

Ana Corso PT

Augusto Nardes PPB

Cezar Schirmer PMDB

Clovis IIgenfritz PT

Darcísio Perondi PMDB

Edir Oliveira PTB

Esther Grossi PT

Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB

Fetter Junior PPB

Fioravante PT

Germano Rigotto PMDB

Henrique Fontana PT

Jarbas Lima PPB

Luis Carlos Heinze PPB

Marcos Rolim PT

Mendes Ribeiro Filho PMDB

Nelson Marchezan PSDB

Nelson Proença PMDB

Orlando Desconsi PT

Osmar Terra PMDB

Osvaldo Biolchi PMDB

Paulo Paim PT

Pompeo de Mattos por PDT/PPS

Roberto Argenta PHS

Telmo Kirst PPB

Veda Crusius PSDB

Presentes de Rio Grar,de do Sul : 29



O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra ao Deputado Carlos Alberto Rosado
para discutir a matéria.

O SR. CARLOS ALBERTO ROSADO (Blo
co/PFL - RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, estamos votando a Pro
posta de Emenda à Constituição nll277-C, de 2000.
Além das medidas referentes às contribuições federa
is, essa proposta mantém incólume as perversas nor
mas que presidem a incidência do ICMS nas opera
ções interestaduais referentes ao petróleo e aos com
bustíveis dele derivados.

Perde esta Casa a melhor oportunidade que já
teve para reparar erro cometido pelos Constituintes
de 1988. Como se sabe, é regra constitucional que,
nas operações interestaduais, o ICMS deva ser r~par
tido entre o Estado produtor e o Estado consumidor.

Porém, isso não acontece com o petróleo e com
os combustíveis dele derivados. No caso do meu
Estado, o Rio Grande do Norte, a exceção produz efe
itos catastróficos. Um Estado pobre perde a oportuni
dade de tributar a sua maior riqueza, beneficiando de
maneira inexplicável os Estados das Regiões Sul e
Sudeste. Por que não se inclui a tributação do petró
leo e seus derivados na regra geral da tributação inte
restadual do ICMS? Por que se deve continuar reti
rando das entranhas de um Estado tão pouco desen
volvido, como é o Estado do Rio Grande do Norte, a
sua maior fonte de riqueza, sem lhe deixar a justa re
tribuição do tributo? Por que não se aproveita essa
oportunidade para reparar tamanha injustiça?

Creio que estou clamando no deserto, pois é
bem possível que nem os colegas representantes dos
Estados infelicnados pela prática tributária aqui rever
berada dêem-me apoio nessa cruzada pelo equilíbrio
federativo. Mas não posso deixar de aproveitar esta
oportunidade, única, para demonstrar o meu inconfor
mismo com tal situação e defender o Rio Grande do
Norte contra a sangria de receita que contra ele se
pretende perpetrar.

Por esta razão, Sras. e Srs. Deputados, somos
contrários à aprovação da PEC nJl277-A, de 2000.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Presi
dência comunica aos Srs. Parlamentares que a vota
ção da matéria será nominal e terá efeitos administra
tivos.

o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Mesa
recebe a observação de V.Exa., nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vai-se
passar à apreciação da matéria sobre a mesa e da
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Item 1:
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A lista ,PROPOS-':A DE EMENDA
de presença registra o comparecimento de 441 Se- A CONSTITUIÇAO N2 277-C, DE 2000
nhores Deputados. (Do Poder Executivo)

O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente, Discussão, em segundo turno, da
peço a palavra pela ordem. Proposta de Emenda à Constituição nO

2n-B, de 2000, que altera os arts. 149,
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem 155 e 1n da Constituição Federal.

V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
pouco assistimos à promulgação do Código de Ética
e Decoro Parlamentar. Com a promulgação, amanhã
fatalmente haverá a publicação no Diário Oficial da
União. Antes disso, quero chamar a atenção de
V.Exa. para o fato de que o item V do art. 4.2, quando
se refere ao art. 17, comete um equívoco, porque o
dispositivo de que trata a matéria é o art. 18.

Tive o cuidado, Sr. Presidente, de, antes de
apresentar esse problema à Mesa, procurar verificar
a sua existência no setor competente da Câmara,
que admitiu essa possibilidade, porque houve renu
meração dos artigos.

De modo que, quando o item V do art. 4° se re
fere ao art. 17 - "omitir, intencionalmente, informa
ção relevante ou, nas mesmas condições, prestar
informação falsa nas declarações de que trata o art.
17" -, na verdade quer referirse ao art. 18, que trata
exatamente das declarações obrigatórias. O art. 17
cuida do sistema de acompanhamento.

Dessa forma, como contribuição, trago à Mesa
da Câmara essa observação, para que possa ser ve
rificada a procedência e ser corrigido o equívoco, a
fim de que a publicação seja efetuada corretamente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A
Mesa recebe a reclamação de V.Exa. Vai exami
ná-Ia e, se for o caso, fará a retificação, nobre De
putado.

O SR. NELSON OTOCH - Desejo apenas fa
zer uma retificação, Sr. Presidente, não é uma recla
mação, mas uma observação, no intuito de prestar
contribuição.
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o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Luciano lica para fa
lar a favor da matéria.

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, asseguro ao nobre Deputado Betinho Rosado
que as providências tomadas em relação ao gás
natura', principalmente as mudanças no ICMS,
constituem grande avanço no combate à fraude.
Pudemos constatar nos jornais de circulação naci
onal, infelizmente por meio de matéria paga pela
PETROBRAS nesta semana, que bilhões de reais
têm sido retirados dos cofres públicos na fraude da
manipulação do ICMS.

Trata-se de grande conquista. É preciso que es
tejamos atentos quando do encaminhamento da lei
regulamentadora desta questão. Já que os recursos
se destinam prioritariamente aos transportes, talvez
seja necessário, tendo em vista a privatização das ro
dovias brasileiras, que na elaboração da lei tenhamos
o cuidado de destinar recursos para que os Municípi
os cuidem das estradas vicinais.

Da mesma forma, teremos de fazer um profundo
controle da destinação dos recursos para que não
ocorra o que aconteceu na Lei n2 9.478 - os recursos
oriundos dos royalties das participações especiais,
que deveriam ter sido destinados ao Ministério do
Meio Ambiente, acabaram não sendo, porque o Go
verno os destinou a outros Ministérios, para cobrir
seus rombos.

Então, é importante que aprovemos a proposta,
mas que fiquemos atentos à sua regulamentação,
que virá ainda neste ano se a matéria continuar trami
tando e for aprovada no Senado Federal.

Por isso, Deputado Betinho Rosado, da mes
ma forma que atuamos no estabelecimento dos ro
yalties do petróleo, teremos de ficar atentos para
configurar, na lei regulamentadora, a proteção ao
interesse público.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá para
discutir a matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, somos contrários à aprovação da
PEC porque se pretende, por seu intermédio, criar
mais uma contribuição, a CIDE - Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico.

Nesse caso, abre-se um precedente. O Deputado
Luciano lica, por quem tenho muito respeito, afirma

que a lei regulamentará os pontos pendentes. Lembro
ao Deputado que uma PEC, para ser aprovada, re
quer 308 votos, ou seja, precisa de um grande acordo.
E a lei ordinária é aprovada por maioria simples. Apro
vada a proposta de emenda constitucional, a lei ordi
nária certamente será aprovada de atropelo.

Se tivéssemos amarrado na PEC muitos pontos
que V. Exa. entende devam ser remetidos à lei ordiná
ria, eu poderia até admitir a aprovação. Mas, ao criar
mos a Contribuição de Intervenção no Domínio Eco
nômico, estamos deixando grande brecha para que
lei ordinária imponha uma contribuição que não vai
resolver todos os problemas.

Outro argumento utilizado em favor da PEC é o
de que resolverá a questão do ICMS, que tem provo
cado briga entre os Estados. Ora, o problema do
ICMS tem de ser resolvido na reforma tributária, não
nessa PECo

Também não é por causa da PETROBRAS que
vamos aprovar esta proposta. A PETROBRAS é uma
empresa poderosa. V.Exa. mesmo, Deputado Luciano
lica, há pouco mencionou a matéria paga, de página
inteira, publicada nos jornais Folha de S.Paulo, O
Estado de S. Paulo e Jornal do Brasil, em que a
PETROBRAS tenta, subjetivamente, culpar juízes
que decidiram contrariamente aos interesses dessa
empresa.

Ora, se a PETROBRAS não concorda com a de
cisão judicial de primeira instância, que lance mão
dos recursos possíveis para revertê-Ia, não se utilize
de matéria paga de página inteira nos jornais para cri
ticar esse ou aquele juiz porque concedeu liminar que
contraria seu interesse. Se o juiz deferiu a liminar re
querida, foi porque algum precedente deveria existir.
Não adianta a PETROBRAS, em vez de discutir nos
autos, tentar, em matéria paga, denegrir a imagem de
membros do Judiciário. Não é esse o caminho. A
PETROBRAS está exorbitando ao lançar dúvida, de
forma genérica, sobre várias comarcas do Judiciário
do nosso País porque o seu interesse foi contrariado.
Se não se conforma com a decisão, vá discuti-Ia nos
autos, recorra ao Tribunal, ao Superior Tribunal de
Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, não venha, por
meio de matéria paga nos jornais, criticar as decisões
judiciais.

Por isso, Sr. Presidente, somos contra a aprova
ção da proposta. Trata-se de mais uma tentativa de
onerar o bolso do trabalhador brasileiro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) -



§ 22 As contribuições sociais e de intervenção
no domrnio econômico de que trata o caput deste
artigo:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

REQUERIMENTO
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Requer destaque de emenda para
aprovação.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos

arts. 101, inciso li, alínea b, número 4; 161, inciso li, e
162 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, destaque da emenda nll91 01, oferecida à PEC
nll277-A, de 2000, para aprovação.

Sala das Sessões, de outubro de 2001 - Deputado
Luiz Carlos Hauly (PSDS - PR).

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em vota
ção a Proposta de Emenda à Constituição nll277, 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. 111 Acrescentam-se ao art. 149 da Constitui
ção Federal os seguintes parágrafos, renumeran
do-se para § 111 o atual parágrafo único:

"Art. 149 ..

Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 1I 49151

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Pas- Vamos criar uma contribuição segundo a qual
sa-se à votação da matéria. aposentados e pensionistas, que estão ganhando

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce- parcos recursos, passarão a pagar pelo consumo de
do a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá para petróleo e pelo consumo na área de telecomunica-
encaminhar a votação. ções.

Parece que esta Casa está voltada apenas à cri-
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP. ação de mais taxas, impostos e contribuições. Pode-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. ríamos fazer a recuperação da tabela do Imposto de
Deputados, fiquei indignado quando vi essas matérias Renda Pessoa Física, que, indiretamente, permitiria
pagas da PETROSRAS, demonstrando que a grande ao trabalhador gozar de maior desconto. Mas isso não
imprensa acaba fazendo o jogo da grande empresa. aprovamos. Acabamos lamentavelmente aprovando

Num dia, a grande empresa apresenta matérias - contra o meu voto - a Contribuição de Intervenção
pagas de página inteira nos jornais; no dia seguinte, no Domínio Econômico, como serão aprovadas, se-
matérias sobre aquele conteúdo pago comentam mana que vem, novas taxas sobre iluminação pública,
essa ou aquela condição. Repito: estamos, ao criar a além de outras que estarão embutidas na PEC que vi-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, sava inicialmente somente iluminação pública.
abrindo uma porteira, e não sabemos aonde ela Dessa forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
poderá chegar. tados, deixo registrado claramente o meu voto contrário à

Lembro que, ainda ontem, por pouco não vota- criação de mais uma taxa contra o povo brasileiro.
mos nesta Casa a criação da Taxa de Iluminação PÚ- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há sobre a
blica, paga na conta de luz, da Taxa de Pavimentação mesa o seguinte
e de Recuperação do Pavimento, da Taxa do Lixo e de
várias outras. De repente, só estamos criando obriga
ções para a sociedade pagar. Ora, a sociedade está
exaurida, não tem mais de onde obter recursos para
cumprir as obrigações que a ela estamos impondo.

Sras. e Srs. Deputados, não adianta dizer que o
Executivo é o culpado, porque nós que estamos vo
tando. A PEC não vai ao Executivo. Depois de votada,
é promulgada por esta Casa, em conjugação com o
Senado da República. Não é o Executivo que está cri
ando esta taxa, mas o Congresso Nacional, por meio
de proposta de emenda à Constituição. Todos temos
responsabilidade em relação ao que está sendo criado
por PECo

Sabemos que muita gente não tem mais condi
ções de sobreviver. Por que não criar uma forma de
contribuição para pagar, com justiça, os beneficios de
aposentados e pensionistas, que estão defasados
desde o início do Plano Real?

Para a saúde foi criada a CPMF; para o petróleo
e as telecomunicações, a CIDE; para o lixo, ilumina
ção pública e pavimentação serão criadas taxas. Mas
não vejo a mesma preocupação, por parte do Ministé
rio da Previdência, em acabar com a greve que está
impedindo que vários trabalhadores requeiram à Pre
vidência Social os beneficios. E não culpo o funcioná
rio que está reivindicando o que não tem há sete
anos. Ele não tem condições de continuar prestando
serviço à população. Poderia ser criado um mecanis
mo para contemplar o beneficio dos aposentados e
pensionistas, altamente defasado.
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I - não incidirão sobre as receitas de
correntes de exportação;

11 - poderão incidir sobre a importação
de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados e álcool combustível;

111- poderão ter alíquotas:
(*)(Republicado em virtude de incorre

ções no anterior)

a) ad valorem, tendo por base o faturamento,
a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de
importação, o valor aduaneiro;

b) específica, tendo por base a unidade de me
dida adotada.

§ ~ A pessoa natural destinatária das opera
ções de importação poderá ser equiparada a pessoa
jurídica, na forma da lei.

§ 42 A lei definirá as hipóteses em que as contri
buições incidirão uma única vez

Art. 211. art. 155 da Constituição Federal passa a
vigorar com as seguintes alterações:

Art. 155 .

§ 22 .

IX - .

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria impor
tados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda
que não seja contribuinte habitual do imposto, qual
quer que seja a sua finalidade, assim como sobre ser
viço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Esta
do onde estiver situado o domicílio ou o estabeleci
mento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço;

XII- .

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre
os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer
que seja a sua finalidade, hipótese em que não se
aplicará o disposto no inciso X, b;

i) fixar a base de cálculo, de modo que o mon
tante do imposto a integre, também na importação do
exterior de bem, mercadorias ou serviço.

§ ~ À exceção dos impostos de que tratar o inci
so 11 do caput deste artigo e o art. 153, I e 11, nenhum
outro imposto poderá incidir sobre operações relati
vas a energia elétrica, serviços de telecomunicações,
derivados de petróleo, combustíveis e minerais do
País.

§ 42 Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á
o seguinte:

I - nas operações com os lubrificantes e com
bustíveis e derivados de petróleo, o imposto caberá
ao Estado onde ocorrer o consumo;

II - nas operações interestaduais, entre contri
buintes, com gás natural e seus derivados, e lubrifi
cantes e combustíveis não incluídos no inciso anterior,
o imposto será repartido entre os Estados de origem e
de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade
que ocorre nas operações com as demais merca
dorias;

111 - nas operações interestaduais com gás na
tural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis
não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas
a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de origem;

IV - as alíquotas do imposto serão definidas
mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal,
nos termos do § 22 , XII, g, observando-se o seguinte:

a) serão uniformes em todo o território nacional,
podendo ser diferenciadas por produto;

b) poderão ser específicas, por unidade de me
dida adotada, ,ou ad vaiarem, incidindo sobre o valor
da operação ou sobre o preço que o roduto ou seu si
milar alcançaria em uma venda em condições de livre
concorrência;

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não
se lhes aplicando o disposto no art. 150,111, b.

§ 52 As regras necessárias à aplicação do dis
posto no parágrafo anterior, inclusive as relativas à
apuração e à destinação do imposto, serão estabele
cidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, nos termos do § 22 , XII, g"

Art. ~ O art. 177 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

Art. 177 ..

§ 4.ll A lei que instituir contribuição de interven
ção no domínio econômico relativa às atividades de
importação ou comercialização de petróleo e seus
derivados, gás natural e seus derivados e álcool com
bustível deverá atender aos seguintes requisitos:

1- a alíquota da contribuição poderá ser

a) diferenciada por produto ou uso;

b) reduzida e restabelecida por ato do Poder
Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150,
111,

11 - os recursos arrecadados serão destinados:

a) ao pagamento de subsídios a preços ou
transporte de álcool combustível, gás natural e seus
derivados e derivados de petróleo;
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b) financiamento de projetos ambientais relacio
nados com a indústria do petróleo e do gás;

c) ao financiamento de programas de infra-es
trutura de transportes."

Art.4g Enquanto não entrar em vigor a lei com
plementar de que trata o art. 155, § 2g

, XII, h, da
Constituição Federal, os Estados e o Distrito Federal,
mediante convênio celebrado nos termos do § 2g

, XII,
g, do mesmo artigo, fixarão normas para regular pro
visoriamente a matéria.

Art 52 Esta Emenda Constitucional entra em vigor
na data de sua promulgação.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se
os Srs. Líderes me permitem, VExa. poderia registrar
o voto "sim" de todos. Foi o que ocorreu no primeiro
semestre.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Peço
seja registrado no painel o voto "sim", orientação de
todos os Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. ELlSEU RESENDE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. ELlSEU RESENDE (Bloco/PFL - MG.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a respeito desta proposta de
emenda constitucional que está sendo votada, há al
guns destaques a serem feitos. Primeiro, é preciso
deixar bem claro que a proposta não objetiva aumen
to de carga tributária. Diferentemente, procura a elimi
nação da sonegação que assola o setor, particular
mente no campo do ICMS.

A Contribuição de Intervenção no Domínio Eco
nômico, aplicada aos combustíveis, não é um tributo
novo para aumentar carga tributária, mas para substi
tuir uma cobrança que se pode considerar irregular, a
chamada Parcela de Preço Específico, que incide so
bre os preços da gasolina, do diesel e de outros deri
vados de petróleo.

Portanto, Sr. Presidente, essa contribuição é
conseqüência de atitude tomada por esta Casa em
agosto de 1997, quando aprovou a lei que flexibiliza o
monopólio do petróleo e deu ao Governo o prazo de
três anos para eliminar os subsídios cruzados que fo
mentam hoje uma conta petróleo entre o Tesouro e a
PETROBRAS, para que pudéssemos ter novos agen
tes na indústria petrolffera e transformar os preços co
brados no mercado.

De agora em diante, em vez de os preços dos
combustíveis serem tabelados pelo Governo, serão
disputados no mercado, com a entrada de novos
agentes econômicos. Mas, para isso, a chamada Par
cela de Preço Específico teve de ser substituída por
um tributo transparente, que agora damos o nome de
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico,
aplicada a combustíveis.

Assim, não se trata de aumento de carga tributá
ria, mas de transformação de uma cobrança esdrúxu
la num tributo transparente.

Em segundo lugar, racionaliza-se a cobrança do
ICMS, tributo devido aos Estados e Municípios, para
que seja monofásica, a fim de que se eliminem os cam
pos para as brechas de sonegação, pondo fim ao critério
da substituição tributária, fazendo com que a cobrança
se aplique uma única vez, na saída da refinaria.

Ao acabarmos com a imunidade tributária nas
transferências interestaduais, destinando a arrecada
ção para o estado de consumo, estamos dando con
tribuição definitiva para a racionalização desse setor.

Além disso, de grande alcance é a uniformiza
ção das alíquotas do ICMS em todos os Estados do
Brasil. Ora, Sr. Presidente, cada Estado cobra a alí
quota que quiser de ICMS sobre a gasolina, sobre o
diesel. Agora, os Estados vão se reunir e discutir a
uniformização dessas alíquotas, baseados neste
mandamento constitucional.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a aplica
ção dos recursos da CIDE, no caso, fecha o ciclo da
racionalização do consumo de combustíveis. Assim
como estamos racionalizando o consumo de energia
elétrica, com esta mudança constitucional racionali
zaremos também o consumo de combustíveis e de
petróleo. Lembre-se que o setor de transportes con
some 90% dos combustíveis líquidos queimados no
Brasil - congestionamentos de tráfego nas regiões
metropolitanas e em estradas esburacadas fazem
com que 25% do petróleo consumido no Brasil seja
desperdiçado. Ora, Sr. Presidente, essa é exatamente
a parcela que o Brasil importa desse produto. Portan
to, com este dispositivo, estamos racionalizando e re
duzindo o consumo de combustíveis e, quem sabe, a



49154 QUllllll-feira II DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

partir daí, poderemos mais tarde ser um país não im
portador de petróleo.

Sr. Presidente, essas são as razões por que
esta PEC está sendo aprovada, em segundo turno,
pela Câmara dos Deputados, o que, sem dúvida ne
nhuma, trará grande contribuição para o desenvolvi
mento econômico do País.

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, o Dia do Engenheiro-Agrô
nomo é comemorado anualmente em 12 de outubro.
A regulamentação da profissão aconteceu em 12 de
outubro de 1933, através do Decreto nJl23.196, assi
nado pelo então Presidente Getúlio Vargas. Em 1946,
o Presidente Eurico Gaspar Dutra, por meio do De
creto-Lei nJl 9.585, oficializou o titulo de engenhei
ro-agrônomo para os formados pelas escolas de
agronomia reconhecidas pelo Governo Federal.

A entidade máxima que representa os engenhe
iros-agrônomos do Brasil é a Confederação das Fe
derações de Engenheiros Agrônomos do Brasil 
CONFAEAB. Foi fundada em 12 de outubro de 1963 e
é formada por 27 associações estaduais, totalizando
78 mil engenheiros-agrônomos dos Estados e do Dis
trito Federal. Tem por finalidade "defender e coorde
nar os interesses da categoria, objetivando o desen
volvimento da agricultura junto à sociedade brasileira;
promover a valorização profissional; propugnar pela eleva
ção do nível cunural, social e técnico para que o engenhei
ro-agrônomo seja mais um fator de contribuição social ".

Para debater os problemas que afligem o setor
rural em nosso País, os engenheiros agrônomos e es
tudantes de agronomia estiveram reunidos em Araca
ju, Sergipe, de 25 a 28 de setembro passado, no XXII
Congresso Brasileiro de Agronomia. Eles aprovaram
a Carta de Aracaju, cujas conclusões são as seguintes:

que o modelo de desenvolvimento econômico
tenha seu embasamento em políticas sociais que vi
sem ao combate à pobreza, rompendo com lógica
compensatória, garantindo a geração e/ou elevação
da renda familiar e construindo, então, sua verdadeira
cidadania, bem como sua reprodução e integração
social;

o apoio e o fortalecimento dos mecanismos e
instâncias de organização da sociedade civil, visando
ao controle social e tornando democrático e transpa
rente o processo de utilização dos recursos públicos,
bem como garantindo a qualidade e a disponibilidade
dos bens de consumo;

que todos os projetos públicos e privados sejam
concebidos visando ao desenvolvimento sustentável,
não prescindindo da consideração das questões am
bientais, sociais e culturais, de modo a respeitar a di
nâmica natural dos ecossistemas objeto de intervenção;

a implantação de um projeto de reforma agrária
e valorização da agricultura familiar como base de um
desenvolvimento rural sustentável;

a garantia de extensão rural a todos os produto
res rurais de base familiar, com ênfase àqueles atual
mente excluídos do processo produtivo, de modo a
propiciar, também, o resgate cultural dessas comuni
dades e a recuperação dos ecossistemas onde se in
serem.

Para tanto, são fundamentais, por parte do Esta
do, a garantia e a ampliação de sua estrutura voltada
para a extensão rural, a pesquisa e a defesa sanitária
vegetal, em busca de tecnologias adaptadas à produ
ção familiar e à produção ambientalmente sustentá
vel. Frisamos que a participação do Estado é indis
pensável, tendo em vista que para a iniciativa privada
não interessam ações que não se traduzam em lucros
imediatos.

Muito obrigado.

A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. MIRIAM REJO (Bloco/PSB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, cole
gas Deputados, embora o painel registre a indicação
de voto "sim" por parte de todas as Lideranças parti
dárias, é importante ressaltar que esta PEC mantém
uma injustiça praticada há treze anos contra os Esta
dos produtores de petróleo: Rio de Janeiro, Rio Gran
de do Norte, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas,
Amazonas e Ceará.

O Rio de Janeiro é o maior prejudicado, pois
79% do petróleo produzido no Brasil sai do nosso
Estado. Trata-se de profunda injustiça, porque o pe
tróleo é o único produto que não é tributado na ori
gem, na produção, mas sim no seu destino final, no
consumo.

Infelizmente, o acordo não contemplou os inte
resses desses Estados, mas existe uma esperança.
Informo aos Deputados do Rio Grande do Norte que
fizeram uso da tribuna que, no Senado, o Senador
Geraldo Melo conseguiu aprovar emenda constitucio
nal que resgata o direito de o petróleo ser tributado na
origem, na produção. Desse modo - repito -, ainda
resta a esperança de que esta Casa resgate essa gra-
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ve questão que vem perdurando ao longo desses
anos.

Portanto, manifesto minha ressalva quanto a
essa questão, que ainda não foi resolvida e precisa
ser apreciada com mais profundidade, para que não
continuemos sacrificando justamente os Estados res
ponsáveis pela produção do petróleo neste País.

Registro também que, quando da regulamenta
ção da lei, há algo a ser recuperado em relação a to
dos os combustíveis e lubrificantes. São dois pesos e
duas medidas: os que têm origem no petróleo terão
um tipo de tributação; aqueles que não têm vão ter tri
butação normal, a que é utilizada no Brasil inteiro. É
mais uma forma de retaliação, de prejuízo, e não po
demos nos calar neste momento. É preciso que os
Deputados desses Estados tenham consciência de
que essa luta não termina aqui. Perdemos uma bata
lha, mas a guerra pelo direito dos Estados produtores
de petróleo vai continuar.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, hoje o Líder Odelmo Leão, da tribuna desta
Casa, fez um discurso a respeito de uma das figuras
mais importantes do Brasil nos últimos quarenta
anos, quer como embaixador, quer como executivo,
quer como Parlamentar, quer como homem público.
Foi um dos mais corretos, inteligentes e competentes
da recente vida política do Brasil. Trata-se, Sr. Presi
dente, do Prof. Roberto Campos.

Em primeiro lugar desejo dizer ao Líder Deputa
do Odelmo Leão e ao PPB que o Partido da Frente Li
berai se associa às manifestações de pesar pelo fale
cimento do ilustre homem público e, ao mesmo tem
po, solidariza-se e dá total apoio ao projeto de resolu
ção que visa a dar o nome do Prof. Roberto Campos
ao plenário da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, que ele tanto engrandeceu.

Sr. Presidente, falar do Prof. Roberto Campos é
falar do que existe de mais atual no Brasil. Este País
deve muito da sua abertura econômica a Roberto
Campos. O mundo globalizou-se em 1989, mas o Bra
sil só veio entender isso em 1995, com o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que começou a fazer as
primeiras reformas constitucionais para adaptar nos
so País ao novo modelo. A quebra do monopólio das
telecomunicações, do petróleo, do gás canalizado e
do transporte de cabotagem, bem como a retirada de
restrições às empresas de capital nacional e às de ca-

pital estrangeiro, teve importante parcela de atuação
do Prof. Roberto Campos.

O seu livro "Lanterna na Popa" é um dos mais fe
cundos que já tive oportunidade de ler. Freqüente
mente, os jornais de maior circulação neste País
transcrevem capítulos dessa obra da mais alta atuali
dade para os que desejam saber o que deve fazer o
mercado e qual deve ser a participação do Estado.

É lógico que o Prof. Roberto Campos era um ne
oliberal. Não posso sê-lo na expressão da palavra.
Considero-me um social-liberal. O Prof. Roberto
Campos achava que o mercado era um valor para de
finir todas as atividades. Já eu acho que o mercado é
um instrumento para se chegar aos valores. Valor é li
berdade, saúde, educação, segurança e emprego;
valor é sobretudo igualdade de direitos e de oportuni
dades para todos os cidadãos, independentemente
da região em que se situa a sua atividade.

O Prof. Roberto Campos foi, sobretudo, incan
sável na luta por adaptar o Brasil ao novo modelo de
Estado, que atuasse bem em diversos setores funda
mentais, como saúde, educação e segurança, e forne
cesse a infra-estrutura para que a iniciativa privada ge
rasse os empregos que o Estado não é capaz de gerar.

Por tudo isso, Sr. Presidente, nenhum brasileiro
neste momento merece mais referências elogiosas
que o Prof. Roberto Campos. Em nome do Partido da
Frente Liberal, manifesto nosso extremo pesar pelo
falecimento, ontem, daquele que poderia ser seu filia
do, já que entre o programa do PFL e o do Partido
Progressista Brasileiro há pouca ou quase nenhuma
divergência. Foi, sem sombra de dúvida, um dos gran
des brasileiros do século passado.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Go
verno tentou por todos os meios esconder a crise do
setor energético. Hoje foi anunciado plano B para o
Nordeste, a ante-sala do plano C, o plano do colapso.
Vai ocorrer uma série de feriados como forma de res
tringir o consumo de energia elétrica na região.

Sabemos que não há solução de curto prazo
para o problema. A Região Nordeste pagará mais
uma vez pela incompetência do Governo Federal. Va
mos ser apenados, porque haverá redução do cresci
mento naquela região.
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Sr. Presidente, fica claro que todos os alertas fe- O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
itos não foram levados em consideração pelo Gover- peço a palavra pela ordem.
no FHC. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

Daqui a pouco teremos uma reunião com o Sr. V.Exa. a palavra.
Pedro Parente, "Ministro do Apagão", que realmente O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
está cumprindo a função de apagar o País. Queremos Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-
saber quais são as providências para o plano seguin- sidente, quero, em nome do Partido Social Liberal,
te. Sabemos que a Região está impossibilitada de im- homenagear aquele que foi um dos maiores expoen-
portar energia elétrica de outros centros; que não te- tes intelectuais que nosso País já conheceu. Por cin-
mos mais capacidade interna de geração; que o qüenta anos, Roberto Campos influenciou Presiden-
anunciado plano de construção de termelétricas para tes e defendeu o Estado mínimo, o liberalismo.
o Nordeste não tem tempo para ser cumprido; que o Sozinho, por décadas, em seu discurso, Rober-
anunciado processo de alocação de termelétricas to Campos foi o principal teórico do pensamento libe-
através dos portos das cidades nordestinas não pode ral no Brasil, conquistando mais adversários para
ser viabilizado ambiental e tecnicamente. suas idéias do que seguidores. Após a queda do Muro

Dessa forma, responsabilizamos o Governo Fe- de Berlim, porém, boa parte das suas previsões, solu-
deral por esse quadro que está instalando-se de for- ções e diagnósticos começaram a fazer sentido, ga-
ma dramática e definitiva sobre a Região Nordeste e nhando adeptos no comando do País.
vamos exigir que tome medidas que possam trazer a Seu vasto e rico currículo fala do Roberto que foi
solução para esse problema com o qual estamos nos intelectual, economista, diplomata, Ministro, membro
deparando. da Academia Brasileira de Letras (ABL), tecnocrata e

O apagão, Sr. Presidente, se concretiza agora Parlamentar.
no Nordeste com a implantação dos feriados, e a situ- Os trabalhadores, enfim, todos os cidadãos bra-
ação pode ficar mais crítica ainda peja incapacidade sileiros agradecem suas importantes contribuições à
deste Governo de gerenciar sua política energética. economia do País enquanto Ministro do Planejamen-

Termino, Sr. Presidente, encaminhando à Mesa to do Governo Castelio Branco, como a criação do
requerimento em que peço ao Ministério de Minas e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o
Energia esclarecimentos sobre o vazamento ocorrido Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o Banco
na Usina de Angra I, que fica na Região Sudeste. Central do Brasil, o Conselho Monetário Nacional, a

Muito obrigado. caderneta de poupança e o Estatuto da Terra.

O SR. GERMANO RIGOnO _ Sr. Presidente, Ele foi também o mentor do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico (BNDE), hoje BNDES,

peço a palavra pela ordem. como assessor econômico do segundo Governo Ge-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem túlio Vargas, a partir de 1951. Participou da elabora-

V.Exa. a palavra. ção do projeto para a fundação da PETROBRAS.
O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Pela Foi colaborador de muitos outros Presidentes,

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que- ajudando Juscelino Kubitschek a elaborar inclusive o
ro registrar que estou abstendo-me de votar. Plano de Metas, cuja implementação, entre 1955 e

Sras. e Srs. Deputados, como Presidente da Co- 1961, levou o País a experimentar crescimento indus-
missão Especial da Reforma Tributária, trabalhei para trial de 80%.
construirmos um projeto de reforma tributária no qual É impossível, em poucas palavras, prestar ho-
estaria a solução para a questão dos combustíveis. menagem à altura de um cidadão que tanta distinção

Não voto contra o projeto em homenagem ao alcançou entre seus concidadãos e entre seus cole-
Deputado Eliseu Resende, ao trabalho que foi feito e, gas da ABL. Ele ficou conhecido por sua ironia e certa
principalmente, porque vejo avanços na proposta. dose de sarcasmo, além de dominar facilmente os
Mas ela, infelizmente, não está no conjunto de mu- universos dos números e das palavras, com extraordi-
danças do sistema tributário que deveríamos fazer. nária precisão de raciocínio.

Portanto, uso a tribuna para dizer que, enquanto Este foi Roberto Campos, homem extraordiná-
o projeto de reforma tributária não for votado, não vo- rio e parâmetro para as gerações futuras do Brasil.
tarei a favor de remendos fiscais. Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.



O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem VExa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já temos
quorum. Vamos fazer a apuração. O destaque ainda
precisa ser votado.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Alguns Deputados estão inscritos para falar.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem VExa. a palavra.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PPB 
RJ. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, comemorase no
dia 10 de outubro o Dia Nacional da Guarda Munici
pal, que teve sua regulamentação prevista no art.
144, § B'l-, da Constituição Federal de 1988, que facul
tou aos Municípios sua criação, destinada a proteger
seus bens, serviços e instalações.

Pela passagem do dia dessa valorosa corpora
ção, apresento a ela meus cumprimentos pelos rele
vantes serviços prestados ao povo.

No caso do Município de São João de Meriti, Rio
de Janeiro, quero destacar os relevantes serviços
prestados por aquela corporação, pois, mesmo des
provida dos aparatos normais das polícias, desta
case no controle e manutenção da ordem no trânsito,
na colaboração com a segurança de rua, na defesa e
conservação do patrimônio público, na colaboração
com o Corpo de Bombeiro e com a defesa civil. Tam
bém contribui em palestras e cursos sobre combate ao
uso de drogas, prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis, cidadania e outros.

Acrescentese ainda que a Guarda Municipal
de São João de Meriti, Rio de Janeiro, é a única no
Brasil a ser comandada por uma mulher, na pes
soa de sua competente Superintendente, Ora. lí
gia Ultra, que, por ocasião da data nacional da cor
poração, está formando mais uma turma e home
nageando os guardas municipais que se destaca
ram no dever de bem servir, como também os ex
superintendentes e personalidades que contribuí
ram para com a corporação na sua missão de pro
teger e respeitar o cidadão.
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O Sr. Efraim Morais, 12 Vice-Presidente, Preocupada que sou com a educação e o fu-
deixa a cadeira da presidência, que é turo de nossas crianças, quero destacar, dentre os
ocupada pelo Sr. Themístocles Sampaio, § serviços prestados pela Guarda Municipal, a ronda
29 do art. 18 do Regimento Interno. escolar, que garante aos pais e alunos mais prote

ção e segurança dentro e fora da escola.

Parabéns às Guardas Municipais pela passa
gem do seu dia.

Muito obrigada.

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampa
io) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, a bancada do PPS tem uma posição muito
clara com relação à greve dos servidores públicos
federais das áreas de saúde e educação. Esses
funcionários, já pelo sétimo ano consecutivo, não
recebem aumento de salário, e não lhes são oferecidas
as mfnimas condições de dignidade no trabalho.

Sr. Presidente, a qualidade do serviço público
mede-se por aquilo que aqueles que estão traba
lhando oferecem à sociedade. Bons equipamen
tos, boas condições de trabalho e salários dignos é
o que está faltando para os servidores públicos fe
derais prestarem um bom atendimento a nossa po
pulação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde
que se fizeram os primeiros debates sobre a ne
cessidade de reforma do estado brasileiro, o Parti
do Popular Socialista expressou sua opinião de
que esse estado precisava, de fato, ser moderniza
do, para que a máquina administrativa pública con
seguisse enfrentar e vencer os tantos desafios co
locados pelas rápidas mudanças ocorridas no País
e no mundo. Entre essas mudanças, uma deve me
recer grande relevo: a questão da cidadania. Com
a institucionalização democrática que se faz com
decisão e firmeza em nosso País, o cidadão se vai
conscientizando de seus direitos e deveres e pas
sa a agir, frente ao Estado, não de forma submissa,
mas sim exigindo que se cumpra por inteiro o con
trato social, aquele que determina ser o estado o sín
dico do condomínio social, e não seu proprietário, que
é como o estado brasileiro vem agindo pelos tempos
afora.

Ora, uma máquina administrativa dinâmica e efi
ciente exige a utilização de mão-de-obra qualificada e
profissionais que, nas diversas áreas da administra
ção pública, consigam levar ao cidadão o atendimen
to que lhe é devido, ademais de fazer com que as rela-
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ções entre o setor público e privado, bem delimitadas, O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC.
não acabem resultando nessa promiscuidade que é, Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
ao mesmo tempo, causa e efeito de um longo e dolo- Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a agricultura tem
roso processo corruptivo. sido base de sustentação da economia brasileira

Assim, essa máquina administrativa, exigida por desde os primórdios da civilização. Praticamos por
inteiro por nossa sociedade, somente poderá ser muitos anos uma agricultura de subsistência, em que
montada e posta a funcionar se seus componentes, o homem plantava para sua sobrevivência. O tempo
os servidores públicos, tiverem estímulo suficiente passou, a população cresceu e houve necessidade
para seguir trabalhando e produzindo, da forma como de se estudar novos métodos de plantio e de produ-
o fizeram dentro do estado, administrando as altera- ção agrícola. As escolas de agricultura chegaram e,

com elas, a presença fundamental do engenheiro-
ções brutais que significaram, por exemplo, a mudan- agrônomo. Assim, os cursos de engenharia agronô-
ça do Brasil de um país rural para uma economia mais mica de Piracicaba (São Paulo), de Viçosa (Minas
sofisticada, industrializada e colocada entre as dez Gerais), da ENA (Rio de Janeiro), de EAVP, da Uni-
maiores do mundo. versidade Federal do Paraná, e de Santa Maria (Rio

Esse estímulo, Sr. Presidente, pode ser entendi- Grande do Sul) iniciaram seus cursos objetivando a
do de várias maneiras, mas cremos que se traduziria formação de técnicos que fossem capazes de trans-
de forma mais objetiva se se falasse em salários dignos. formar nossa agricultura primária e rudimentar em

De fato, é impossível admitir que uma máquina uma agricultura de mercado, produtiva e competitiva.
ainda cheia de emperros possa ser posta a funcionar O que esses técnicos encontraram? Poeira, lama,
a pleno vapor com profissionais que há sete longos produtores rurais desconfiados, ribeirões sem pontes,
anos não vêem seus salários aumentados e que, por picadas de estradas, propriedades agrícolas impro-
mais incrível que pareça, não conseguem manter um dutivas e com administrações precárias.
diálogo com seu empregador, o Governo, que se re-
cusa, por seus prepostos, a dar início a um debate in- Quais objetivos os novos e pioneiros engenhe-
tenso e extenso a respeito da questão salarial, pre- iros-agrônomos traziam? O aumento da produção
mente e absurdamente relegada a segundo, terceiro primária, a diversificação agrícola, o incremento da
plano, enfim, não considerada como prioridade. Pois renda rural e a melhoria da qualidade de vida dos
o Governo pode definir as prioridades que quiser, os produtores rurais e de suas famílias. Nos anos 50, o
planos e os projetos que pretenda levar adiante, mas desenvolvimento chegou, mas 80% da população
deve estar ciente de que pouco o~ nada conseguirá, vivia no campo. Inspirado na experiência positiva de
nesse campo, se insistir em tratar como vadios aque- Minas Gerais, da ACAR, um grupo de idealistas cri-
les profissionais que, afinal, são o sustentáculo maior ou o Serviço de Extensão Rural de Santa Catarina _
das políticas públicas. ETA, Projeto 17, em 29 de fevereiro de 1956. O mé-

O Partido Popular Socialista tem acompanhado dico Clodorico Moreira e o engenheiro-agrônomo
com apreensão a inexistência desse debate. Mais João Demaria Cavallazzu estiveram presentes nes-
ainda: o comportamento do Governo, que se recusa a se evento de implantação da extensão rural no nos-
admitir os erros e abusos que cometeu frente a nos-
sos servidores, não apresentando sequer uma pro- so Estado. Um novo caminho, uma nova esperança.
posta de solução, já que não se pode entender como Apareceu o crédito rural através do Banco do Brasil
solução a oferta de aumento de 3,5% a partir de janei- e do BESC. Chegou o financiamento agrlcola para
ro, quando as perdas salariais, do Plano Real para cá, melhorar os sistemas de trabalho, de criações, de
já se comprovam superiores a 70%. manejo e de avanço com técnicas mais rentáveis.

O debate, Sr. Presidente, o debate amplo, de- Um desafio: não existia a estrutura de armaze-
mocrático, com a participação das entidades classis- nagem. As estradas eram esburacadas. Tudo era di-
tas e das autoridades envolvidas com o problema, so- fíei!. Mas a presença do engenheiro-agrônomo foi
mente esse debate pode levar a bom termo um as- essencial, como tem sido até hoje.
sunto assim tão perversamente tratado pelo Governo. No interior não existia a luz elétrica. Muitas pe-

Muito obrigado pela atenção. quenas cidades eram como as fazendas, os sítios e
as chácaras: tudo no escuro. As lideranças rurais, os

O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente, políticos e os técnicos trabalharam duro e pesado,
peço a palavra pela ordem. mas conseguiram as estradas, a energia e o progres-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - so chegou. A valorização do engenheiro-agrônomo
Tem V.Exa. a palavra. para o desenvolvimento da agricultura catarinense
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era destacado nas comunidades da época. Ele estu- Atualmente, vivem no meio rural nacional ape-
dou, programou e executou serviços importantes: nas 20% da nossa população. Todavia, os agriculto-
trouxe a análise do solo, a aplicação do calcário, a uti- res brasileiros, com orientação técnica eficiente, são
lização racional dos adubos, a semente selecionada, capazes de produzir 97,4 milhões de toneladas de
a prática de conservação do solo, o uso adequado grãos, 17,7 milhões de toneladas de frutas e 1 milhão
dos defensivos agrícolas, os silos, os armazéns, a de toneladas de fibras. Nossa agricultura é moderna,
eletrificação rural, a mecanização agrícola, a irriga- tecnificada, competitiva e com enormes possibilida-
ção e tanto outros beneffcios. des de mais crescer. Hoje o Brasil tem a maior e me-

Em 1956, surgiu a ACARESC, fundada pelo en- Ihor agricultura dos países tropicais. Por isso cumpri-
genheiro-agrônomo Glauco Olinger. A EMPASC, cria- mento os nossos profissionais, por intermédio do en-
da em 1975, teve como primeiro presidente o enge- genheiro-agrônomo José Carlos Castanheira Pedro-
nheiro- agrônomo José Oscar Kurtz. Em 1991, foi insti- sa, Presidente da Associação do Engenheiros Agrô-
tuída a EPAGR1, presidida por Lóris João Basso, pela nomos de Santa Catarina, e do engenheiro-agrôno-
fusão da ACARESC, da EMPASC, da ACARPESC e mo Raul Zucatto, Presidente do Sindicato dos Enge-
do IASC, atualmente presidida por Dionízio Bressan nheiros Agrônomos de Santa Catarina, por represen-
Lemos. tarem a força mais expressiva de nossos técnicos vin-

Todas essas instituições, coordenadas pela Se- culados à agricu~tur~ cata~in~nse, que simbolizam o
cretaria de Agricultura de Santa Catarina, hoje sob valor da competencla braSileira.
comando do Secretário Odair Zonta, foram importan- O papel desempenhado pelos engenheiros
tes para o desenvolvimento da agropecuária catari- agrônomos catarinenses há de ser reconhecido pela
nense. Cada qual desempenhando sua atribuição, to- sociedade brasileira por todos os tempos. Esses ab-
davia, todas contribuindo para o progresso do Estado, negados. e verdadeiros servidores da Pátria soube-
que apresenta 25% de sua área cultivada, com 203 ram realizar seus trabalhos com enorme dedicação,
mil estabelecimentos rurais e se encontra entre os com humildade, com amor à profissão e um redobra-
seis principais produtores de alimentos do País e que do respeito ao Brasil.
tem conseguido, ao longo dos últimos anos, os maio- Neste 12 de outubro, em que se comemora o
res Indices de produtividade por área, graças à pre- Dia do Engenheiro-Agrônomo, desejo cumprimentar
sença constante de nossos engenheiros-agrônomos o engenheiro-agrônomo pesquisador, o engenhei-
e, sobretudo, dos permanentes esforços de nossos ro-agrônomo extensionista, o engenheiro-agrônomo
agricultores catarinenses. da assistência técnica, o engenheiro-agrônomo do

Neste momento, cumprimento esses valorosos p~anej~mento agrícola, o engenheiro-agrônomo am-
profissionais que tanto amam a terra e que propiciam ~Ientahsta, o enge.nheiro:agrônomo da ~emente certi-
valiosos trabalhos em favor do nosso Estado: o proje- flcada,. o eng:nhelro-agro~o~o do crédito ru~~I, o en-
to de microbacias, que utiliza práticas conservacionis- genhelro~agrono~o especlall~t~ no cooperativismo, o
tas; o plantio direto, que evita a contaminação dos rios engen~elro- agr?nomo administrador, o. engenhei-
por fertilizantes e agrotóxicos e que combate o asso- r~-~gro~omo a~ncultor e tantos outros dedicados pro-
reamento dos rios reduzindo as enchentes' o contro- flsslonals que fizeram e fazem o progresso de Santa
le biológico, que c~mbate as pragas e as do'enças por Catarina.
meio do uso de inimigos naturais; o cultivo de novos Parabenizo a todos os engenheiros agrônomos
cultivares de maçãs, que supre o mercado interno de nosso Estado pelo reconhecido trabalho executa-
com a geração de excedentes para o mercado exter- do, com estímulo do que poderão conquistar em dife-
no; o arroz irrigado, que possibilita alcançar a maior rentes áreas da agricultura nacional e por tudo que re-
produtividade do mundo, 14,4 toneladas por hectare alizarão pela prosperidade do povo brasileiro.
na região do Alto Vale do Itajaí; o cultivo da batata ca- Muito obrigado.
tucha, que é sucesso no Brasil por reduzir 70% da O SR PIMENTEL GOMES - S P 'd t

I· - d f "d I . b . r. resl en e,
ap lcaçao ~ unglc.1 as; o cu tlV~ da ce .ola, que en- peço a palavra pela ordem.
volve 18 mil propnedades rurais catannenses que .
produzem 410 mil toneladas, anualmente; o cultivo da O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampalo)-
banana, que, utilizando novas tecnologias, permite Tem V. Exa. a palavra.
um aumento de 60% na produtividade, e o cultivo do O SR. PIMENTEL GOMES (Bloco/PPS - CE.
alho, que usa 2.778 hectares capazes de colher a ex- Pela ordem. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
pressiva produção de 21 mil toneladas por ano. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como represen-
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tante do povo do Estado do Ceará e corno consumi- Dessa forma, apresento neste plenário um re-
dor comum de energia elétrica, corno qualquer brasi- querimento de informação, endereçado à Agência
leiro, trago a esta tribuna um acontecimento que tem Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, pertinente ao
suscitado algumas dúvidas e causado indignação. assunto que explano, colocando a questão como sen-

Trata-se do pagamento do bônus, pelas distribu- do quesito imprescindível para a transparência do
idoras concessionárias de energia elétrica, mais es- processo de redução do consumo de energia elétrica,
pecificamente pela Companhia Energética do Ceará que envolve todo o País e que deve se reverter em be-
_ COELCE, aos usuários que alcançam patamares nefícios para toda a população brasileira.
de consumo abaixo dos estabelecidos pelas metas Passo a abordar outro assunto, Sr. Presiden-
individuais, dentro do Programa Emergencial de Re- te. Desta tribuna, desejo fazer uma triste afirma-
dução do Consumo de Energia Elétrica, implementa- ção: os cidadãos que viajam pela grande maioria
do pelo Governo Federal. das rodovias federais no Brasil, hoje, correm risco

de vida.Ocorre que, para receber o bônus a que tem di-
reito, o consumidor tem que enviar uma solicitação à Infelizmente, o Governo do Presidente Fer-
COELCE, antes da emissão da próxima conta. No nando Henrique Cardoso, com quase sete anos,
nosso entender, isso constitui um obstáculo impingi- não destinou um montante de recursos suficien-
do ao consumidor na obtenção do prêmio a que tem tes para a manutenção das rodovias federais,
direito, já que este se encontra obrigado a redigir e agravando o estado já deteriorado em que se en-
transcrever uma carta, além de se deslocar a uma contravam, ultimando a degradação das estradas

nacionais.agência dos Correios, ou diretamente ao escritório da
COELCE para entregá-Ia, demandando tempo e mei- Citarei aqui o caso da BR-222, que interliga o
os de que muitas vezes os consumidores não dispõe. Município de Sobral ao de Fortaleza, no Estado do

No Distrito Federal, a Companhia Elétrica de Ceará. A obra de recuperação da rodovia não con-
Brasília _ CEB inclui o bônus automaticamente na templou todo o trecho referido. Não obstante este fato,

não foram efetuados todos os reparos necessários,
conta de seus usuários, sem qualquer empecilho.
Está implícito na medida provisória que o pagamento permanecendo defeitos ao lado de reparos, evidenci-

ando uma obra incompleta.
do bônus é automático, da mesma forma que o paga-
mento das sobretaxas também é automático na conta Por ser o trecho de suma importância para todo o
do consumidor. Esse é um exemplo a ser seguido por Estado do Ceará, já que interliga as suas duas maiores
todas as companhias elétricas. cidades, escoando produtos internos e externos ao

Estado, entre Fortaleza, Teresina, São Luís e Belém,
Em pesquisa junto à Secretaria de Direito Eco- consideramos a inconsistência da obra extremamente

nômico do Ministério da Fazenda, constamos que, preocupante, vindo a causar acidentes e inúmeros
muito embora não esteja explícito, o procedimento prejuízos à população, razões pelas quais apresentei
adotado pela COELCE pode ser entendido como um um requerimento de informação ao Ministro dos Trans-
ato de má-fé daquela companhia. portes, Eliseu Lemos Padilha, com a finalidade de ob-

Vejamos, então, as questões que o procedimen- ter respostas para o problema.
to suscita: quantos consumidores chegam realmente Há muitos anos vimos reclamar do mau estado
a enviar essa carta? O que é feito dos recursos que de conservação das rodovias brasileiras. Inúmeras
não são pagos aos usuários que deixaram de reque- reportagens tem sido feitas para denunciar o descaso
rer esse direito? Esses recursos são aplicados finan- com que o Governo trata suas estradas federais. É do
ceiramente? Se a resposta for afirmativa, para onde conhecimento de todos que o problema persiste. O
vão os juros das aplicações? Governo do Presidente Fernando Henrique aproxi-

Essas são questões mínimas a serem respondi- ma-se do final, e não divisamos uma solução efetiva
das, no que diz respeito às conseqüências advindas para o problema.
do método adotado pela companhia para obtenção Apelo mais uma vez ao Governo Federal, para
do bônus pelos seus usuários. Precisamos saber por que solucione esse problema. Vidas estão sendo ceifa-
que a COELCE dificultou o acesso a esse bônus. das em rodovias que deveriam ser seguras. Essa a
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obrigação do próprio Govemo. Quem viaja por ali são
os brasileiros, as pessoas que fazem esta Nação. Por
essas estradas são transportados nossos alimentos,
praticamente todo o escoamento do produto interno.
Estas são razões mais que suficientes para que o as
sunto mereça nossa especial atenção.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra pela ordem ao Deputado Virgílio
Guimarães.

O Deputado que desejar fazer uso da palavra
deverá inscrever-se.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tamos terminando, já com quorum elevado, a vota
ção da PEC n2 277, que cria a CIDE - Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico. Serão cerca de 4
milhões para ser investidos em infra-estrutura de
transporte e meio ambiente.

Deveremos votar a lei que regulamenta esse
dispositivo constitucional para que, ainda no início do
próximo ano, os recursos estejam disponíveis. Por
tanto, tão logo seja votada, estaremos discutindo os
critérios. Quero destacar alguns aspectos centrais
desses critérios.

Primeiro, quanto à infra-estrutura viária, es
pero que não haja concentração nas rodovias fe
derais, embora sejam elas importantes, é verda
de. Precisamos de cerca de 20 bilhões apenas
para recuperar a infra-estrutura de pavimentação
da malha rodoviária federal. Mas os Estados e
Municípios precisam ter acesso a esses recursos.
Fazem parte também a infra-estrutura de trans
porte e as estradas vicinais, visto que alguns Mu
nicípios têm dificuldade em cuidar delas e até de
algumas vias urbanas.

Conclamo os Prefettos a se mobilizarem e influenci
arem esta Casa com a finalidade de abrir espaço para a
infra-estrutura do transporte municipal.

Em relação ao meio ambiente, espero que essa
lei abra espaço para algo moderno: a coleta seletiva
de lixo, que em vários lugares é realizada pelos cata
dores de papel. Tal atividade integrou esses cidadãos,
antes marginalizados, ao processo econômico e am
bientai do Brasil. Trata-se de experiência reconhecida
por fóruns internacionais e premiada pela ONU, que
reconheceu esse modelo iniciado a partir de movi-

mento participativo. Em Belo Horizonte, temos a
ASMARE, mas é preciso que essa experiência se re
pita de forma generalizada em todo o Brasil.

Sr. Presidente, é necessário que a lei consagre
tanto a possibilidade de os Municípios serem incluí
dos nos recursos destinados à infra-estrutura de
transporte, como nos de meio ambiente. E que tenha
continuidade a coleta seletiva de lixo, em parceria
com os catadores de papel, haja vista se tratar de im
portante projeto premiado, sobretudo por contribuir
para a integração da população carente e para nosso
sofrido meio ambiente.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem a palavra VExa.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ten
do em vista que o painel registra os votos de grande
número de Parlamentares e que o processo teve iní
cio há quase uma hora, peço a VExa. que encerre a
votação.

Em seguida, votaremos dois ou três requeri
mentos de urgência. Com o encerramento da Ordem
do Dia, VExa. poderá dar oportunidade a todos que
desejarem fazer uso da palavra. Ninguém quer cerce
ar a palavra de ninguém. Queremos apenas que se
encerre a votação e a Ordem do Dia e a palavra seja
concedida a quem quiser.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Nobre Deputado Professor Luizinho, vamos atender
às reivindicações de VExa.

Depois de encerrada a votação, os Deputados
que desejam fazer uso da palavra poderão manifes
tar-se. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
A votação está encerrada.

Vou proclamar o resultado.

VOTARAM:
SIM: 367
NÃO: 09
ABSTENÇÃO: 01
TOTAL: 377

É aprovada em 22 Turno a proposta de Emenda
à Constituição nll277/00.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC N° 277/2000 - SEGUNDO TURNO

Início Votação: 10/10/200118:34

Fim Votação: 101101200119:04

Resultado da Votação
Sim 367
Não 9
Abstenção 1

Total da Votação 377

Art. 17 1

Total Quorum 378

Presidiram a Votação: Efraim Morais -18:00

Orientação
PSDC -Sim
PFl.JPST - Sim
PSOB·Sim
PMDB -Sim
PT-Sim
PPB -Sim
PTB-Sim
POT/PPS - Sim
PUPSL-Sim
PSB/PCDOB • Sim
PTN-Sim
PHS -Sim
PV-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL PFLlPST Sim
Luciano Castro PFL PFUPST Sim
Luis Barbosa PFL PFUPST Sim
Robério Araújo PL PUPSL Sim
Salomão Cruz PFL PFLlPST Sim

Total Roraima: 7

AMAPA
Eduardo Seabra PTB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
Sérgio Barcellos PFL PFLlPST Sim

Total Amapá: 3
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Partido Bloco Voto
PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Babá PT Sim
Deusdeth Pantoia PFL PFUPST Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS Sim
Haroldo Bezerra PSDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Socorro Gomes PCdoS PSS/PCDOB Sim
Vic Pires Franco PFL PFUPST Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Pará: 13

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDS Sim
Atila Lins PFL PFUPST Sim
Francisco Garcia PFL PFUPST Sim
Luiz Fernando PPS Sim
Pauderney Avelino PFL PFUPST Sim
Vanessa Grazziotin PCdoS PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 6

RONDONIA
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurfpedes Miranda PDT PDT/PPS Sim
Expedito Júnior PSDB Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Oscar Andrade PL PUPSL Sim
Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 6

ACRE
IIdefonço Cordeiro PSD8 Sim
João Tota PPB Sim
José Aleksandro PSL PUPSL Sim
Márcio Bittar PPS PDT/PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
ZUa Bezerra PTB Sim

Total Acre: 1

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL PFLlPST Sim
Freire Júnior PMDB Sim
Igor Avelino PMDB Sim
Kátia Abreu PFL PFLlPST Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 8
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Partido Bloco Volo
MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL PFUPST Sim
Costa Ferreira PFL PFUPST Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL PFUPST Sim
Gastão Vieira PMOB Sim
João Castelo PSOB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB Sim
Mauro Fecury PFL PFUPST Sim
Neiva Moreira POT POT/PPS Sim
Nice Lobão PFL PFUPST Sim
Pedro Fernandes PFL PFUPST Sim
Pedro Novais PMOB Sim
Roberto Rocha PSOB Sim
Sebastião Madeira PSOB Sim

Total Maranhão: 15

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Nao
Antonio Cambraia PSOB Sim
Eunício Oliveira PMOB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCOOB Sim
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSOB Sim
Marcelo Teixeira PMOB Sim
Moroni Torgan PFL PFUPST Sim
Nelson Otoch PSOB Sim
Pimentel Gomes PPS PDT/PPS Sim
Pinheiro Landim PMOB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB Sim
Roberto Pessoa PFL PFLlPST Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 16

PlAul
Atila Lira PSDB Sim
B.Sá PSDB Sim
Heráclito Fortes PFL PFUPST Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Mussa Demas PFL PFLlPST Sim
Paes Landim PFL PFUPST Sim
Themistocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Sim

Total Piaui : 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMOB Sim
Carlos Alberto Rosado PFL PFLlPST Nao
Iberê Ferreira PTS Nao
Larre Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL PFUPST Sim
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Partido Bloco Voto

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA
Adauto Pereira PFl PFUPST Sim
Armando AbJlio PSDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Damiêo Feliciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Efraim Morais PFL PFUPST Art. fi
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim
Marcondes Gadelha PFL PFUPST Sim
Ricardo Rique PSDB Sim
Wilson Braga PFL PFUPST Sim

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCOOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFl PFUPST Sim
Joaquim Francisco PFl PFUPST Sim
José Chaves PMDB Sim
José Múcio Monteiro PSOB Sim
Luciano Bivar PSL PUPSL Não
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Maurilio Ferreira Lima PMOB Sim
Pedro Eugênio PT Sim
Wolney Queiroz POT POT/PPS Sim

Total Pernambuco: 15

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Divaldo Suruagy PST PFUPST Sim
Givaldo Carimba0 PSB PSBIPCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
José Thomaz Nonõ PFL PFUPST Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGtPE
Augusto Franco PSOB Sim
Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSDB Sim
SérQio Reis PTB Sim
Tânia Soares PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 6
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Ariston Andrade PFL PFUPST Sim
Benito Gama PMDB Sim
Claudio Cajado PFL PFUPST Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Gerson Gabrielli PFL PFUPST Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL PFUPST Sim
Jairo Carneiro PFL PFLlPST Sim
João Almeida PSOB Sim
João Leão PPB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
José Cartos Aleluia PFL PFLlPST Sim
José Rocha PFL PFUPST Sim
Jutahy Junior PSOB Sim
Leur Lomanto PMDB Sim
Luiz Moreira PFL PFUPST Sim
Mário Negromonte PPB Sim
Milton Barbosa PFL PFUPST Sim
Paulo Braga PFL PFUPST Sim
Paulo Magalhães PFL PFUPST Sim
Pedro lrujo PFL PFUPST Sim
Roland Lavigne PMOB Sim
Saulo Pedrosa PSOB Sim
Ursicino Queiroz PFL PFUPST Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PFL PFUPST Sim

Total Bahia: 28

MINAS GERAIS
Antônio do Valle PMOB Sim
Aracely de Paula PFL PFLlPST Sim
Bonifácio de Andrada PSOB Sim

Cabo Júlio PST PFLlPST Sim
Cartas Mosconi PSDB Sim
C\euber Carneiro PFL PFUPST Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim

Elias Murad PSDB Sim
Eliseu Resende PFL PFUPST Sim
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Herculano Anghinelti PPB Sim
Ibrahim Abl-Ackal PPB Sim
Jaime Martins PFL PFUPST Sim
João Magno PT Sim
José Militão PTB Sim
Lael Varella PFL PFUPST Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Elvira PMDB Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário de Oliveira PST PFUPST Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Sim
Osmânio Pereira PSDB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Saulo Coelho PSDB Sim
Sérgio Miranda pedoS PSB/PCDOB Sim
SUas Brasileiro PMOB Sim
Tilden Santiago PT Sim
Virgilio Guimarães PT Sim
Walfrido Mares Guia PTS Sim

Total Minas Gerais: 44

EsplRITO SANTO
Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL PFUPST Sim
Magno Malta PL PUPSL Sim
Marcus Vicente PSDB Sim
Max Mauro PTB Sim
Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS Sim

Total Esplrlto Santo: 8

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL PFLlPST Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB Sim
Almerinda de Carvalho PPB Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Dino Fernandes PPB Sim
Or. Heleno PSOB Sim
Eber Silva PST PFUPST Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Sampaio PDT PDT/PPS Sim
Jorge Bittar PT Sim
Jorge Wilson PMDB Sim
José Egydio PFL PFUPST Sim
Laura Carneiro PFL PFUPST Não
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Luisinho PPB Sim
Luiz Ribeiro PSDB Sim
Márcio Fortes PSDB Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PSB PSB/PCDOB Sim
Miro Teixeira PDT PDT/PPS Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Reinaldo Gripp PL PUPSl Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rubem Medina PFL PFUPST Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Sim
Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB Sim

Total Rio de Janeiro: 30

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Arnaldo Faria de Sá PTS Não
Arnaldo Madeira PSDS Sim
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Chico Sardelli PFL PFUPST Sim
Clovis Volpi PV Sim
Corauci Sobrinho PFL PFUPST Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio PDT PDT/PPS Sim
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim
Gilberto Kassab PFL PFUPST Sim
Iara Bemardi PT Sim

Ivan Valente PT Sim
Jair Meneguellí PT Sim
João Eduardo Dado PMDB Sim
João Herrmann Neto PPS PDT/PPS Sim
José de Abreu PTN Sim
José Dirceu PT Sim
José Genoíno PT Sim
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Kincas Mattos PSB PSB/PCDOB Sim
Lamartine Posella PMOB Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PFL PFUPST Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Milton Monti PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Moreira Ferreira PFl PFUPST Sim
Nela Rodolfo PMD8 Sim
Nelson MarQuezel1l PTB Sim
Neuton Lima PFL PFUPST Sim
Orlando Fanlauini PT Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo 8erzoini PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Rubens Fulian PPS PDT/PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSOB Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Xico Graziano PSOB Sim
Zulaiê Cobra PSDB SIm

Total São Paulo: 52

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFl PFUPST Sim
Uno Rossi PSOB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Pedro Henry PPB Sim
Ricarte de Freitas PSD8 Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSOB Sim

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Não
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Os6rio Adriano PFL PFUPST Sim
Paulo Octávio PFL PFLlPST Sim
Pedro Celso PT Sim
Wigberto Tartuca PPB Sim

Total Distrito Federal: 8

GOIÁs
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCOOB Sim
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMOB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
JUQuinha PL PUPSL Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL PFUPST Sim
Vilmar Rocha PFL PFUPST Sim

Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL
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Partido Bloco Voto
MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz PMDB Sim
João Grandao PT Sim
Manoel Vitório PT Sim
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSD8 Sim
Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL PFUPST Sim
Affonso Camargo PS08 Sim
Airton Roveda PT8 Sim
AJex Canziani PSOB Sim
Chico da Princesa PSDB Sim
Dilceu Sperafico PP8 Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PT Sim
Gustavo Fruet PM08 Sim
Hermes Parcianello PMD8 Sim
Ivanio Guerra PFL PFUPST Sim
José Borba PMD8 Sim
José Canos Martinez PTB Sim
Márcio Matos PT8 Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Padre Roque PT Sim
Rubens Bueno PPS POT/PPS Sim

Total Paraná: 19

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL PFUPST Sim
Carlito Merss PT Sim
Fernando Coruja POT PDT/PPS Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Renato Vianna PMOB Sim

Total Santa Catarina: 7

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim
Airton Dipp PDT PDT/PPS Sim
Alceu Collares POT PDT/PPS Sim
Ana Corso PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Oarclsio Perondi PMOB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Esther Grossi PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB Sim
Fetter Junior PP8 Sim
Germano Rigotto PMDB Abstenção
Henrique Fontana PT Sim
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RIO GRANDE DO SUL
Jarbas Lima
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osmar Terra
Osvaldo Biolchi
Paulo Paim
Telmo Kirst

Total Rio Grande do Sul: 22

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido Bloco

PPB
PPB
PT
PMOB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PPB
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Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Em votação o seguinte requerimento de destaque
simples:

Sr. Presidente, requeiro a VExa., nos
termos dos arts. 101, inciso 11, alínea "b",
número 4; 161, inciso 11, e 162 do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, desta
que da Emenda n° 9/01, oferecida à PEC n°
2771A, de 2000, para aprovação.

Sala das Sessões, em 10 de outubro de 2001. 
Assina o Deputado Luiz Carlos Hauly, PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Carlos
Hauly para encaminhar. (Pausa.) Ausente S.Exa.

Está prejudicado o requerimento. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Fica dispensada a redação final da matéria, nos ter
mos do art. 195 do Regimento Interno, inciso I, § 2il.

A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. NEY LOPES - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. NEY LOPES (Bloco/PFL - RN. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, quero justificar mi
nha ausência. Na votação anterior, votei de acordo
com meu partido.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (Bloco/PFL
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Sobre a mesa o seguinte requerimento de urgência:

Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos ter
mos do art. 155 do Regimento Interno, urgência na
apreciação do Projeto de Lei nº 4.838, de 2001, do
Poder Executivo, que cria a Autarquia Federallnstitu
to de Pesquisa Jardim Botânico no Rio de Janeiro, e
dá outras providências.

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001 .- Assi
nam: Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPST; Arnaldo Madeira, Líder do Governo; Ged
dei Vieira Lima, Líder do PMDB; Walter Pinheiro, lí
der do PT; Odelmo Leão, Líder do PPB; Miro Teixei
ra, Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS e Jutahy
Júnior, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Todos os Líderes assinaram o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Segue-se a votação simbólica do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Aqueles que o aprovam queiram permanecer como
se acham.

APROVADO. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Themístocles sampaio) 
Passa-se ao mérito da matéria.

PROJETO DE LEI N2 4.838, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei nº 4.838, de 2001, que cria a
Autarquia Federal Instituto de Pesquisa
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e dá
outras providências. Pendente de pare
ceres das Comissões de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias; de
Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto,
em substituição à Comissão de Defesa ao Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, ao Sr. Deputado Fer
nando Gabeira.



11 - Voto do Relator

Cabe a esta comissão analisar o projeto do Poder
Executivo do ponto de vista de suas interferências com
a atuação do Governo Federal na questão ambiental.

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi criado
em 1808 e, desde então, tem desempenhado papel
importantíssimo na pesquisa da flora, bem como na
educação ambiental de várias gerações de brasilei
ros. Recentemente, incorporou a atividade de ensino
acadêmico à sua missão, mediante a inauguração da
Escola Nacional de Botânica Tropical.

A proposta do Poder Executivo, conforme enfati
za a própria mensagem que acompanha o projeto de
lei, visa a dotar o JBRJ de uma estrutura gerencial
mais moderna, flexível e ágil.

De fato, a autonomia administrativa e orçamen
tária associada à instituição de uma autarquia contri
buirá, tenho certeza, para que o JBRJ desempenhe
suas tarefas com maior eficiência.

A título de aperfeiçoamento, proponho que a futura
lei preveja mandato para o presidente da autarquia.

As atividades de pesquisa e ensino desenvolvi
das pelo JBRJ envolvem importantes projetos de lon
ga maturação. Em situações similares, como os insti
tutos de pesquisa mantidos pelo Ministério de Ciência
e Tecnologia e universidades federais e estaduais,
são concedidos mandatos a presidentes e reitores,
justamente para assegurar um mínimo de continuida
de a projetos e linhas de pesquisa.

Além disso, acredito que o JBRJ deve contar
com conselho científico e conselho comunitário, não
previstos pela proposição.

Diante do exposto, sou pela aprovação do Proje
to de Lei nll4.838, de 2001, com a emenda que aqui
apresento.

É o voto.
Sala das Sessões, de de 2001. - Deputado

Fernando Gabeira, Relator.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:
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O SR. FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Para Além das dotações orçamentárias, constituirão
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- receitas da autarquia, entre outros, os recursos pro-
te, meu parecer ao Projeto de Lei nll4.838, de 2001, é venientes de convênios, acordos ou contratos cele-
o da Comissão. brados com entidades públicas nacionais, estrangei

ras e internacionais, o produto da venda de publica-
Trata-se de projeto fundamental para a botânica ções e material técnico, bem como a retribuição por

brasileira, uma vez que permitirá estudo e desenvolvi- serviços prestados a terceiros.
mento de trabalho científico sobre a Mata Atlântica e Os servidores do quadro de pessoal efetivo do
outros tipos de vegetação do País. Ainda possibilitará MMA lotados na unidade Instituto de Pesquisas Jar-
desenvolvermos nosso projeto de biotecnologia e dim Botânico do Rio de Janeiro serão redistribuídos
dará capacidade ao Jardim Botânico de trabalhar e para a autarquia.
pesquisar, o que não era possível até o momento. Em trinta dias, o Poder Executivo publicará a es-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - trutura regimental da autarquia.
O parecer é pela aprovação. No prazo regimental, não foram apresentadas

emendas à proposição nesta câmara técnica.
É o relatório.

Cria a autarquia federal Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, e dá outras providências.
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Fernando Gabeira

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

PROJETO DE LEI N2 4.838, DE 2001

I - Relatório

A proposição em análise cria a autarquia federal
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janei
ro (JBRJ), vinculada ao Ministério do Meio Ambiente
(MMA), com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro.

Entre as competências do JBRJ, colocam-se:
subsidiar o MMA na elaboração da Política Nacional
de Biodiversidade e de Acesso a Recursos Genéti
cos, criar e manter programas de apoio à estrutura
ção de jardins botânicos, manter a operacionalização
e o controle do Sistema Nacional de Registro de Jar
dins Botânicos, desenvolver e difundir programas de
pesquisa científica, manter e ampliar coleções nacio
nais de referência representativas da flora nativa e
exótica.

O JBRJ será dirigido por um presidente e quatro
diretores, todos nomeados pelo Presidente da Repú
blica, e contará com uma procuradoria geral e uma
auditoria interna. Veda-se a esses dirigentes o exercí
cio de qualquer outra atividade profissional, empresa
rial, sindical ou de direção polftico-partidária.

Serão transferidos à autarquia criada as compe
tências, o acervo, as obrigações, os direitos e a ges
tão orçamentária e financeira dos recursos destina
dos às atividades finalísticas e administrativas do
Instituto de Pesquisas JBRJ, unidade integrante da
estrutura básica do MMA.
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PROJETO DE LEI Nº 4.838, DE 2001

Cria a autarquia federal Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, e dá outras providências.

EMENDA

Dê-se ao art. 3° da proposição em epígrafe a se
guinte redação:

"Art. 3° O JBRJ será dirigido por um
presidente, com mandato de quatro anos,
admitida a recondução, e por quatro direto
res, todos de notório saber, nomeados pelo
Presidente da República, por indicação do
Ministro de Estado do Meio Ambiente.

§ 1° Além das quatro diretorias, o JBRJ contará
com:

I - uma procuradoria-geral;
11 - uma auditoria interna;
111 - conselho científico;
IV - conselho comunitário.

§ 2° As atribuições das diretorias e outros ór
gaos que compõem o JBRJ, bem como as atribui
ções de seus dirigentes, serão estabelecidas em re
gulamento.

Sala das Sessões, de de 2001. - Deputado
Fernando Gabeira, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto,
em substituição à Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público, ao Sr. Deputado Professor
Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, quanto à juridicidade e à constitucionalidade, o
Projeto de Lei n° 4.838, de 2001, está em perfeito
acordo com a norma legislativa.

Portanto, somos pela aprovação. (Palmas.)
O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco/PPS-PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei conforme orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto,
em substituição à Comissão de Finanças e Tributa
ção, ao Sr. Osmar Terra.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB-RS. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por
estar de acordo com as normas técnicas, não há nada
contra o Projeto de Lei n° 4.838, de 2001.

Somos pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra para oferecer parecer ao projeto,
em substituição à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, ao Sr. Ney Lopes.

O SR. NEY LOPES (Bloco/PFL-RN. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
há óbice algum quanto à constitucionalidade, à juridi
cidade e à técnica legislativa do Projeto de Lei n°
4.838, de 2001.

Somos pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
Há sobre a mesa a seguinte

EMENDA DE PLENÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA
N° 1

Dê-se ao inciso VIII do artigo 2° do Projeto Lei n°
4.838, de 2000 a seguinte redação:

VIII- manter banco de germosplasma e promo
ver a divilgação anual do index seminum no Diário
Oficial da União;

Justificação

A presente emenda visa dar um caráter mais
adequado ás ações de publicidade do cadastro de se
mentes encontradas no banco de germosplasma do
JBRJ facilitando com isso o acesso a este banco de
dados e disciplinado o período da sua publicação.

Sala das Sessões, Deputados Professor Luizi
nho, Vice-Líder do PT, Mendes Ribeiro Filho,
Vice-Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Concedo a palavra, para oferecer parecer à emenda
de Plenário, em substituição à Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, ao Sr.
Fernando Gabeira.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, há duas emendas ao Projeto de Lei n° 4.838, de
2001, ace~as. Uma, apresentada quando ofereci pa
recer ao projeto, determina o tempo de duração da
presidência e da direção e a outra de plenário man
tém um banco de germoplasma e divulga anualmente
seu índice no Diário Oficial da União. Acato ambas.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
O parecer é pela aprovação da emenda de plenário.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Concedo a palavra, para oferecer parecer à emenda
de Plenário, em substituição à Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, ao Deputado
Professor Luizinho.



49174 Quillta-Jeira 1I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

o SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, a emenda ao Projeto de Lei n° 4.838, de 2001, está
em perfeita ordem constitucional e de acordo com a
norma legislativa.

Somos pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 

Concedo a palavra, para oferecer parecer à emenda
de Plenário, em substituição à Comissão de Finanças
e Tributação, ao Sr. Deputado Osmar Terra.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB - RS. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, so
mos pela aprovação da emenda ao Projeto de lei n°
4.838, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Concedo a palavra, para oferecer parecer à emenda de
Plenário, em substituição à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, ao Sr. Deputado Ney Lopes.

O SR. NEY LOPES (Bloco/PFl-RN. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Nada a opor, Sr.
Presidente, à emenda ao Projeto de lei n° 4.838, de
2001.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- O Relator designado pela Mesa, em substituição à
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo
e vou submeter a votos a seguinte emenda:

Dê-se ao art. 3° da proposição em epígrafe a se
guinte redação:

Art. 30. O JBRJ será dirigido por um
Presidente, com mandato de quatro anos,
admitida a recondução, e por quatro Direto
res, todos de notório saber, nomeados pelo
Presidente da República, por indicação do
Ministro de Estado do Meio Ambiente.

§ 1.° Além das quatro diretorias, o
JBRJ contará com:

I - uma Procuradoria-Geral;
11 - uma Auditoria Interna;
111- Conselho Científico;
IV - Conselho Comunitário.
§ 2° As atribuições das diretorias e ou

tros órgãos que compõem o Jardim Botâni
co do Rio de Janeiro, bem como as atribui
ções de seus dirigentes, serão estabeleci
das em regulamento.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram.

APROVADA
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

- Em Plenário foi oferecida e vou submeter a votos a
seguinte:

EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso VIII do art. 2° do Projeto de lei

n° 4.838, de 2000, a seguinte redação:
VIII- manter banco de germoplasma e promo

ver a divulgação anual do index seminum no Diário
Oficial da União.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram.

APROVADA
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 

Vou submeter a votos o Projeto de lei n° 4.838, de
2001.

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Da Natureza Jurídica,

Finalidade e Competências

Art. 1° Fica criada a autarquia federal Instituto
de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
JBRJ -, dotada de personalidade jurídica de direito
público, com autonomia administrativa e financeira,
vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com sede
e foro na cidade do Rio de Janeiro.

Art. 2° O JBRJ terá como finalidade promover, re
alizar e divulgar o ensino e as pesquisas técnico-eientífi
cas sobre os recursos f1orísticos do Brasil, visando o co
nhecimento e a conservação da biodiversidade, bem
como manter as coleções científicas sob sua responsa
bilidade, competindo-lhe, em especial, em consonância
com as diretrizes das políticas nacionais de meio ambi
ente fixadas pelo Ministério do Meio Ambiente:

I - subsidiar o Ministério do Meio Ambiente na
elaboração da Política Nacional de Biodiversidade e
de Acesso a Recursos Genéticos;

11- criar e manter programas de apoio a implan
tação, estruturação e desenvolvimento de jardins bo
tânicos, nos âmbitos federal, estadual e municipal;

111- manter a operacionalização e o controle do
Sistema Nacional de Registro de Jardins Botânicos;

IV - desenvolver e difundir programas de pesqui
sa científica, visando a conservação da flora nacional,
e estimular o desenvolvimento tecnológico das ativida
des de interesse da botânica e de áreas correlatas;

V - manter e ampliar coleções nacionais de re
ferência, representativas da flora nativa e exótica, em
estruturas adequadas, carpoteca, xiloteca, herbário,
coleção de plantas vivas;

VI - manter e ampliar o acervo bibliográfico, es
pecializado na área de botânica, meio ambiente e
áreas afins;

VII- estimular e manter programas de formação
e capacitação de recursos humanos nos campos da
botânica, ecologia, educação ambiental e gestão de
jardins botânicos;



CAPíTULO IV
Dos Servidores

CAPíTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a:
1- transferir para o JBRJ o acervo técnico e pa

trimonial, direitos e receitas do Ministério do Meio
Ambiente de seus órgãos, necessários ao funciona
mento da autarquia; e

11 - remanejar, transferir ou utilizar os saldos or
çamentários do Ministério do Meio Ambiente para
atender às despesas de estruturação e manutenção
do JBRJ, utilizando, como recursos, as dotações or
çamentárias destinadas às atividades fins e adminis
trativas, observados os mesmos subprojetos, subati
vidades e grupos de despesas, previstos na lei Orça
mentária em vigor.

Art. 12. A Consultoria Jurídica do Ministério do
Meio Ambiente e a Advocacia-Geral da União, presta
rão ao JBRJ, no âmbito de suas competências, a as
sistência jurídica necessária, até que seja provido o
cargo do procurador-geral da autarquia.

Art. 13. A publicação da estrutura regimental da
autarquia JBRJ marcará a sua instalação, e será feita
pelo Poder Executivo, no prazo de trinta dias, conta
dos a partir da data de publicação desta lei.

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

Art. 10. Fica criado o quadro de pessoal efetivo
da autarquia JBRJ.

Parágrafo único. Ficam redistribuídos os servi
dores do quadro de pessoal efetivo do Ministério do
Meio Ambiente, lotados na Unidade Instituto de Pes
quisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, para com
por o quadro referido no caput deste artigo.

CAPíTULO 11
Do Patrimônio e das Receitas

Art. 6° À autarquia de que trata esta lei serão
transferidos as competências, o acervo, as obriga
ções, os direitos e a gestão orçamentária e financeira
dos recursos destinados às atividades finalísticas e
administrativas do Instituto de Pesquisas JBRJ, uni
dade integrante da estrutura básica do Ministério do
Meio Ambiente.

Art. 7° Constituem patrimônio do JBRJ, os bens
e direitos de sua propriedade, os que lhe forem confe
ridos ou que venha a adquirir ou incorporar.

Art. ao Constituem receitas do JBRJ:
I - as dotações orçamentárias que lhe forem

consignadas no Orçamento-Geral da União;
11 - os recursos provenientes de convênios,

acordos ou contratos celebrados com entidades pú
blicas nacionais, estrangeiras e internacionais;

111 - as doações, legados, subvenções e outros
recursos que lhe forem destinados;

IV - o produto da venda de publicações, materi
al técnico, dados e informações, inclusive para fins de
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VIII - manter banco de germoplasma e promo- licitação pública, de emolumentos administrativos e
ver a divulgação regular do index seminum; de taxas de inscrições em concursos;

IX -. manter unid~des associa~a~ representati- V - retribuição por serviços de qualquer nature-
vas dos diversos ecossistemas brasileiros; e za prestados a terceiros;

. .X - ana.lisar.pro~o~tas e firmar acord(~s e convê- VI - as rendas de qualquer natureza, resultan-
mos Inter~a.clonals obJetlvan~o a cooperaçao no cam- tes do exercício de atividades que lhe sejam afetas ou
po das atividades de pesquisa e acompanhar a sua _. . . . . . _ .
execução ouvido o Ministério do Meio Ambiente. da exploraçao de Imovels sob a sua junsdlçao,

, VI - as receitas provenientes de empréstimos,
CAPíTULO 11 auxílios, subvenções, contribuições e dotações de

Da Constituição e Direção fontes internas e externas; e

Art. 3° O JBRJ será dirigido por um presidente e VII - os recursos de transferência de outros ór-
por quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente gãos da administração pública.
da República, por indicação do Ministro de Estado do Art. 9° No caso de dissolução da autarquia, seus
Meio Ambiente e contará com uma procuradoria-ge- bens e direitos passarão a integrar o patrimônio da
ral e unia auditoria interna. União.

Parágrafo único. Os dirigentes do JBRJ terão
suas atribuições previstas na sua estrutura regimen
tal, aprovada em decreto.

Art. 4° O presidente do JBRJ será substituído,
em seus impedimentos, por um dos diretores, por ele
designado, após anuência prévia do Ministro de Esta
do do Meio Ambiente.

Art. 5° Aos dirigentes do JBRJ é vedado o exer
cício de qualquer outra atividade profissional, empre
sarial, sindical ou de direção político-partidária.

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput
não se aplica aos casos de atividades profissionais
decorrentes de vínculos contratuais mantidos com
entidades públicas ou privadas de ensino e pesquisa.
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ANEXO

a} QUADRO DEMONSTRATIVO DQS, CARGOS., EM .COMISSÃO E DAS FUNÇÕES
GRATlRCADAS DO JBRJ.

CARGOS CODIOO I -OUANTIDADEI

Presidente DAS 101.6 \ 01
Diretor DAS 101.5 04

Procurador-Geral. Auditor, Coordenador-Geral
e Chefe de Gabinete DAS 101.4 04
Coordenador DAS 101.3 07

Chefe de serviço DAS 101.1 06
Assessor Especial

-DAS 102.4 03
Assessor DAS 102.3 04
Assistente DAS 102.2 02
Auxiliar DAS 102.1 07

FG-l 05

b) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS. CARGOS EM COMISSÃO E FUKÇÕES ;:iRATIFICADAS
DA AlITARQUIA ESPECIAL JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO.

CODIGO DAS SITUAÇÃO PROPOSTA
. UNITÁRIO QUANTIDADE VALOR TOTAL

DAS 101.6 6.52 1 6,5~'.

DAS 101.5 4,94 4 19.75
DAS 101.4 3.08 4 \222
DAS 101.3 1.24 7 8.6:,:
DAS 101.1 1,00 6 6.00
DAS 102.4 3.08 . 3 9 '), ..- '

DAS 102.3
. ,

1,24 4 4.91.;
DAS 102.2 1,11 2 U:',
DAS 102.1 1,00 '7 7,()(!

SUBTOTAL 1 38 76.71
FG-l 031 5 I.S~·

SUBTOTAL2 S 1.55. ITOTAL (1+2) 43 18.2:5
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o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram.

APROVADO

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte.

REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI N° 4.838·A, DE 2001

Cria a autarquia federal Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Ja
neiro, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Da Natureza Jurídica,

Finalidade e Competências

Art. 1° Fica criada a autarquia federal Instituto
de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
JBRJ, dotada de personalidade jurídica de direito pú

blico, com autonomia administrativa e financeira, vin
culada ao Ministério do Meio Axubiente, com sede e
foro na cidade do Rio de Janeiro.

Art. 2° O JBRJ terá como finalidade promover,

realizar e divulgar o ensino e as pesquisas técnico-ci
entíficas sobre os recursos f1orísticos do Brasil, visan
do o conhecimento e a conservação da biodiversida

de, bem como manter as coleções científicas sob sua
responsabilidade, competindo-lhe, em especial, em
consonância com as diretrizes das políticas nacionais

de meio ambiente fixadas pelo Ministério do Meio
Ambiente:

I - subsidiar o Ministério do Meio Ambiente na
elaboração da Política Nacional de Biodiversidade e
de Acesso a Recursos Genéticos;

11 - criar e manter programas de apoio à im
plantação, estruturação e desenvolvimento de jar
dins botânicos, nos âmbitos federal, estadual e mu
nicipal;

111 - manter a operacionalização e o controle
do Sistema Nacional de Registro de Jardins Botâni
cos;
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IV - desenvolver e difundir programas de pes
quisa científica, visando a conservação da flora naci

onal, e estimular o desenvolvimento tecnológico das
atividades de interesse da botânica e de áreas corre
latas;

V - manter e ampliar coleções nacionais de re
ferência, representativas da flora nativa e exótica, em

estruturas adequadas, carpoteca, xi loteca, herbário,
coleção de plantas vivas;

VI- manter e ampliar o acervo bibliográfico, es
pecializado na área da botânica, meio ambiente e
áreas afins;

VII - estimular e manter programas de forma
ção e capacitação de recursos humanos nos campos

da botânica, ecologia, educação ambiental e gestão
de jardins botânicos;

VIII - manter banco de germoplasma e promo
ver a divulgação anual do index seminum no Diário

Oficial da União;

IX - manter unidades associadas representati
vas dos diversos ecossistemas brasileiros; e

X - analisar propostas e firmar acordos e convê
nios internacionais, objetivando a cooperação no cam

po das atividades da pesquisa e acompanhar a sua
execução, ouvido o Ministério do Meio Ambiente.

CAPíTULO 11
Da Constituição e Direção

Art. 3° O JBRJ será dirigido por um Presidente,
com mandato de quatro anos, admitida a recondução,
e por quatro Diretores, todos de notório saber, nome

ados pelo Presidente da República, por indicação do
Ministro de Estado do Meio Ambiente.

§ 1° Além das quatro diretorias, o JBRJ contará
com:

I - uma Procuradoria-Geral;

11- uma Auditoria Interna;

111 - Conselho Científico;

IV - Conselho Comunitário.

§ 2° As atribuições das diretorias e outros ór
gãos que compõem o JBRJ, bem como as atribuições
de seus dirigentes, serão estabelecidas em regula
mento.



49178 Quinta-Jcira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

Art. 4° O Presidente do JBRJ será substituído,

em seus impedimentos, por um dos Diretores, por ele

designado, após anuência prévia do Ministro de Esta

do do Meio Ambiente.

Art. 5° Aos dirigentes do JBRJ é vedado o exer

cício de qualquer outra atividade profissional, empre

sarial, sindical ou de direção político-partidária.

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput

não se aplica aos casos de atividades profissionais

decorrentes de vínculos contratuais mantidos com

entidades públicas ou privadas de ensino e pesquisa.

CAPíTULO 111
Do Patrimônio e das Receitas

Art. 6° À Autarquia de que trata esta lei serão

transferidos as competências, o acervo, as obriga

ções, os direitos e a gestaão orçamentária e financei

ra dos recursos destinados às atividades finalísticas e

administrativas do Instituto de Pesquisas JBRJ, uni

dade integnte da estrutura básica do Ministério do

Meio Ambiente.

Art. 7° Constituem patrimônio do JBRJ os bens

e direitos de sua propriedade, os que lhe forem confe

ridos ou que venha a adquirir ou incorporar.

Art. 8° Constituem receitas do JBRJ:

I - as dotações orçamentárias que lhe forem

consignadas no Orçamento-Geral da União;

11 - os recursos provenientes de convêncios,

acordos ou contratos celebrados com entidades pú

blicas nacionais, estrangeiras e internacionais;

111 - as doações, legados, subvenções e outros

recursos que lhe forem destinados;

IV - o produto da venda de publicações, materi

al técnico, dados e informações, inclusive para fins de

licitação pública, de emulumentos administrativos e

de taxas de inscrições em concursos;

V - retribuição por serviços de qualquer nature

za prestados a terceiros;

VI - as rendas de qualquer natureza, resultan

tes do exercício de atividades que lhe sejam afetas ou

da exploração de imóveis sob a sua jurisdição;

VII - as receitas provenientes de empréstimos,

auxílios, subvenções, contribuições e dotações de

fontes internas e externas; e

VIII- os recursos de transferência de outros ór

gãos da administração pública.

Art. 9° No caso de dissolução da Autarquia, seus

bens e direnos passarão a integrar o patrimônio da União.

CAPíTULO IV
Dos Servidores

Art. 10. Fica criado o Quadro de Pessoal Efetivo

da autarquia JBRJ.

Parágrafo único. Ficam redistribuídos os servi

dores do Quadro de Pessoal Efetivo do Ministério do

Meio Ambiente, lotados na Unidade Instituto de Pes

quisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, para com

por o Quadro referido no caput deste artigo.

CAPíTULO V
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - transferir para o JBRJ o acervo técnico e pa

trimonial, direitos e receitas do Ministério do Meio

Ambiente e de seus órgãos, necessários ao funciona

mento da Autarquia; e

11 - remanejar, transferir ou utilizar os saldos or

çamentários do Ministério do Meio, Ambiente para

atender às despesas de estruturação e manutenção '

do JBRJ, utilizando, como recursos, as dotações or

çamentárias destinadas às atividades fins e adminis

trativas, observados os mesmos subprojetos, subati

vidades e grupos de despesas, previstos na lei Orça

mentária em vigor.

Art. 12. A Consultoria Jurídica do Ministério do

Meio Ambiente e a Advocacia-Geral da União presta

rão ao JBRJ, no âmbito de suas competências, a as
sistência jurídica necessária, até que seja provido o

cargo de Procurador-Geral da Autarquia.

Art. 13. A publicação da Estrutura Regimental
da Autarquia JBRJ marcará a sua instalação, e será

feita pelo Poder Executivo, no prazo de trinta dias,

contados a partir da data de publicação desta lei.

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

Relator, Dep. Paulo Magalhães.
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a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES
GRATIFICADAS DO JBRJ.

CARGOS CODIGO QUANTIDADE

Presidente DAS 101.6 01
Diretor DAS 101.5 04

Procurador-Geral, Auditor, DAS 101.4 04
Coordenador-Geral e Chefe de
Gabinete
Coordenador DAS 101.3 07

Chefe de serviço DAS 101.1 06
Assessor Especial DAS 102.4 03
Assessor DAS 102.3 04
Assistente DAS 102.2 02
Auxiliar DAS 102.1 07

FG-1 05

b) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES
GRATIFICADAS DA AUTARQUIA ESPECIAL JARDIM BOTÂNICO DO RIO
DE JANEIRO.

CÓDIGO DAS SITUAÇÃO PROPOSTA
-UNITARIO QUANTIDADE VALOR TOTAL

DAS 101.6 6,52 1 6,52
DAS 101.5 4,94 4 19,76
DAS 101.4 3,08 4 12,32
DAS 101.3 1,24 7 8,68
DAS 101.1 1,00 6 6,00
DAS 102.4 3,08 3 9,24
DAS 102.3 1,24 4 4,96
DAS 102.2 1,11 2 2,22
DAS 102.1 1,00 7 7,00

SUBTOTAL 1 38 76,70
FG-l 0,31 5 1,55

SUBTOTAL 2 5 1,55
TOTAL (1+2) 43 78,25



PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 194, DE 2001
(Do Sr. Odelmo Leão)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Resolução nO 194, de 2001, que
denomina "Ienário Professor Roberto
Campos" o plenário da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio. Penden
te de pareceres da Mesa e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.
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SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto
como se encontram. de resolução, em substituição à Mesa Diretora, ao

APROVADA. Deputado Dr. Hélio.
A matéria vai ao Senado Federal. O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Para emitir
O SR. JOEL DE HOLLANDA _ Sr. Presidente, parecer. Sem revisão do orador.) - Nada a opor, no-

peço a palavra pela ordem. bre Pre,sidente, ao Projeto de Resolução na 194, de
2001. E uma honra para esta Casa contar com o

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - nome desse ilustre brasileiro que, dentro de sua ótica,
Tem V.Exa. a palavra. tanto fez pela evolução da economia deste País.

O SR. JOEL DE HOLLANDA (Bloco/PFL - PE. O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto de
acordo com a Liderança. resolução, em substtluição à Comissão de Consttluição e

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Justiça e de Redação, ao Sr. Deputado Wellington Dias.
Sobre a mesa o seguinte requerimento: O SR. WELUNGTON DIAS (PT-PI. Para emitir

Sr. Presidente, parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno da pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-

Câmara dos Deputados, requeremos urgência para o gislativa, o parecer é favorável ao Projeto de Resolu-
Projeto de Resolução na 194, de 2001 , que denomina ção na 194, de 2001.
o plenário da Comissão de Economia, Indústria e Co- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
mércio "Plenário Prof. Roberto Campos". Passa-se à votação da matéria.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2001. _ O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
Assinam: Odelmo Leão, Líder do PPB; Mendes Ri- Vou submeter a votos o Projeto de Resolução na 194,
beiro Filho, Vice-Líder do PMDB; Inocêncio Olivei- de 2001.
ra, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST; Jutahy Ju- A Câmara dos Deputados resolve:
nior, Líder do PSDB; Arnaldo Madeira, Líder do Go- Art. 1

0
Fica o Plenário da Comissão de Econo-

vemo; De Velasco, Bloco Parlamentar PUPSL; Fer- mia, Indústria e Comércio denominado "Plenário Pro-
nando Coruja, Vice-Líder do Bloco Parlamentar fessor Roberto Campos".
PDT/PPS; Professor Luizinho, Vice-Líder do PT; Art. 2

0
Estaresolução entra em vigor na data de

Antonio Jorge, Vice-Líder do PTB; Eduardo Cam- sua publicação.
pos, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB; e O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
Luciano Bivar, Bloco Parlamentar PUPSL. Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - APROVADO

Em votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte.
como se encontram. REDAÇÃO FINAL

APROVADO REDAÇÃO FINAL DO
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 194-A, DE 2001

Passa-se ao mérito. Denomina "Plenário Professor Ro-
berto Campos" o Plenário da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° Fica o Plenário da Comissão de Econo

mia, Indústria e Comércio denominado "Plenário Pro
fessor Roberto Campos".

Art. 20 Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2001. 
Paulo Magalhães, Relator.



DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOSOutubro dI: 200 I

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram.

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Considero promulgada, nesta sessão, a seguinte

RESOLUÇÃO~ 26, DE 2001

Denomina "Plenário Professor
Roberto Campos" o Plenário da Comissão
de Economia, Industria e Comércio

Faço saber que a Câmara dos Deputados apro
vou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art.1 ° Fica o Plenário da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio denominado "Plenário Pro
fessor roberto Campos".

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

Câmara dos Deputados, 10 de outubro de 2001 .

O SR. OIDELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome da
bancada do PPB, agradeço a todos os Srs. Líderes e
Parlamentares que nos ajudaram a prestar esta justa
homenagem ao Prof. Roberto Campos.

O SR. NELO RODOLFO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NELO RODOLFO (PMDB - SP Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cumprimento o
nobre Deputado Odelmo Leão pela iniciativa de homena
gear este ilustre brasileiro que nos deixou, o nosso queri
do Senador, Deputado e Ministro Roberto campos.

Em tempo, registro que ontem à noite estive em
São Paulo com o Presidente da Comissão de Educa
ção, Deputado Walfrido Mares Guia, e o Sr. Ministro da
Educação, Paulo Renato, na entrega do troféu Profes
sor Nota 10- Melhores do Ano, promovida pela Funda
ção Victor Civita. Inscreveram-se para concorrer ao prê
mio mais de 3.700 professores do País.

Faço o registro para homenagear todos os profes
sores. Cumprimento também o Prof. Roberto Civita,
Presidente do Grupo Abril, pela iniciativa de realizar
anualmente, em São Paulo, evento que ressalta a quali
dade do ensino no Brasil.

Muito obrigado.
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o Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson
Santos, 4° Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - A Mesa faz
apelo a todos os oradores - há lista de inscrição - para
que cumpram o acordo das Lideranças, a fim de concluir
mos as votações e encerrarmos a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Reque
rimento de urgência:

Sr. Presidente,
Requeremos a V.Exa., nos termos do art. 155 do

Regimento Interno urgência para apreciação do Pro
jeto de Resolução n° 1, de 1999-CN, que regulamenta
os artigos 1°, 2° e 3° da Lei n° 9.506, de 1997. (Emen
da oferecida pelo Senado Federal).

Sala das Sessões, de de 2001.
Assinaturas: Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB;

Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Par1amentar PFUPST;
Roberto Jefferson, Líder do PTB; Inácio Arruda, Líder do
Bloco Par1amentar PSB/PCdoB; Waner Pinheiro, Líder
do PT; Odelmo Leão, Líder do PPB; Miro Teixeira, Líder
do Bloco Par1amentar PDT/PPS; Rubens Bueno, Bloco
Parlamentar PDTIPPS; Valdemar Costa Neto, Líder do
Bloco Par1amentar PUPSL; Eduardo Campos, Vice-lí
der do Bloco Par1amentar PSBlPCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Em vo
tação o requerimento.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL 
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, vamos votar requerimento de urgência sem haver
acordo. Nessas circunstâncias, não estou seguro em re
lação ao que será votado. Só posso votar quando me
sentir seguo quanto ao teor da matéria em questão.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado
José Carlos Aleluia, V.Exa. tem razão e poderá discutir o
requerimento no momento oportuno. Quero apenas in
formá-lo de que o Líder Inocêncio Oliveira o assinou.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, não me oriento exclusivamente pela assinatura de
Líderes. Desejo entender. Gostaria que o autor do re
querimento explicasse as razões da sua proposição.
S.Exa. deve estar presente.

Portanto, preciso ouvir o esclarecimento do autor.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Todos

os Líderes assinaram o requerimento, Deputado José
Carlos Aleluia, do PMDB, PFL, PTB, Bloco
PCdoB/PSB, PT, PDT, PPS, Bloco PUPSL.
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o SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Mas preciso
de esclarecimentos do autor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - A Mesa
fará chegar a VExa. o avulso.

O SR. PAULO MARINHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO MARINHO (Bloco/PFL - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, segui orientação da Liderança do partido.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - A Mesa
registra o voto de VExa.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en
quanto há este interstício, mencionarei matéria publi
cada no jornal O Globo, edição de ontem, que mos
trou pesquisa realizada nesta Casa sobre a corrida
presidencial. Nosso Presidente, Deputado Aécio Ne
ves, obteve a preferência da maioria dos Srs. Parla
mentares. S. Exa. ficou em primeiro lugar, com 25%
dos votos. Em seguida, ficou a Governadora Roseana
Sarney, com 21 % dos votos.

A notícia do jornal O Globo revelou que esta
Casa converge na direção de pedir que o Deputado
Aécio Neves, que a tem administrado com tanta com
petência, possa vir a ser candidato da base do Gover
no.

Trata-se de importante pesquisa. A discussão
sobre candidaturas começa a aflorar, e o PSDB con
tava com apenas três pré-candidatos na disputa: Pau
lo Renato, José Serra e Tasso Jereissati. E se insere
também no contexto da discussão nacional o nome
do Presidente Aécio Neves.

A pesquisa revelou o competente trabalho que o
Deputado Aécio Neves está fazendo à frente desta
Câmara e que já começou a ter ressonância nacional.
Para esta Casa, para mim, na condição de Parlamen
tar, e para o partido esse fato é muito importante.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO HENRIQUE - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. JOÃO HENRIQUE (PMDB-PI. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
segui orientação do partido.

O SR. JORGE KHOURY (Bloco/PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota
ção, segui orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Pela or
dem, concedo a palavra ao Deputado José Carlos
Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL 
BA. Pela Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já
tive as informações necessárias sobre a correção que
se está fazendo na Lei n° 9.506, de 30 de outubro de
1997.

Portanto, nada tenho a obstar. Considero-me
esclarecido com relação à matéria a ser votada.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Em vo
tação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Os Srs.
Deputados que forem pela aprovação permaneçam
como se encontram.

APROVADO por unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Pas
sa-se ao mérito da matéria.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1, DE 1999-CN
(DO CONGRESSO NACIONAL)

Discussão, em turno único, da emen
da do Senado Federal ao Projeto de Reso
lução n° 1, de 1999- CN, que regulamenta
os arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 9.506, de 1997.
Pendente de pareceres das Comissões: de
Seguridade Social e Família; de Finanças e
Tributação, e de Constituição e Justiça e de
Redação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para
oferecer parecer à Emenda do Senado Federal ao
projeto, em substituição à Comissão de Seguridade e
Família, concedo a palavra ao nobre Deputado Mar
condes Gadelha. (Pausa.) Ausente.

Para oferecer parecer, em substituição à Comis
são de Seguridade e Família, à emenda do Senado
Federal, concedo a palavra ao nobre Deputado Aris
ton Andrade.

O SR. ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL - BA.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, somos pela aprovação do Projeto de Resolu
ção n° 1, 1999-CN.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para
oferecer parecer à Emenda do Senado Federal ao
projeto, em substituição à Comissão de Finanças e
Tributação, concedo a palavra ao nobre Deputado Dr.
Hélio.



REDAÇÃO FINAL:

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1 - CN, DE 1999

O SA. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham.

Aprovado por unanimidade.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Há so

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte.

Regulamenta os arts. 1°, 2° e 3° da
Lei n° 9.506, de 1997.

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1° O valor da pensão do dependente do se

gurado a ser concedida ou mantida pela União Fede
ral, no regime das Leis n° 4.284, de 20 de novembro

Emenda única
(Corresponde à Emenda n° 1 - CAS)

Dê-se ao art. 5° a seguinte redação:

"Art. 5° Estendem-se as disposições
do inciso I do § 5° do art. 1° da Lei n° 9.506,
de 30 de outubro de 1997, aos parlamenta
res eleitos em exercício do mandato, na 50a

Legislatura"
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O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Para emitir pare- de 1963, nO 4.937, de 18 de março de 1966, e n°
cer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, somos 7.087, de 29 de dezembro de 1982, corresponderá
pela aprovação do Projeto de Resolução n° 1, de aos proventos de aposentadoria que o segurado re-
1999-CN. cebia ou a que teria direito.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para Art. 2° Fica estendido aos aposentados e pensi-
oferecer parecer à Emenda do Senado Federal ao onistas de que tratam os arts. 1°, 2° e 3° da Lei n°
projeto em substituição à Comissão de Constituição e 9.506, de 30 de outubro de 1997, o disposto no inciso
Justiça e de Redação, concedo a palavra ao Deputado VIII do art. 7° da Constituição Federal.
Arthur Virgílio. Art. 3° Aplicam-se às pensões dos arts. 1° e 3°

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Para da Lei n° 9.506, de 30 de outubro de 1997, no que
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- couber, as normas que regem as pensões vitalícias e
te, não tenho dúvida quanto à constitucionalidade do temporárias do servidor público civil da União.
Projeto de Resolução nO 1, de 1999-CN. Art. 4° As despesas decorrentes da aplicação

Somos pela aprovação. desta resolução serão atendidas pelos recursos orça-
o SA. PRESIDENTE (Wilson Santos) - NÃO mentários do Senado Federal, da Câmara dos Depu-

HAVENDO ORADORES INSCRITOS, DECLARO tados e dos congressistas segurados.
ENCERRADA A DISCUSSÃO. Art. 5° Estende-se as disposições do inciso I do

Passa-se à votação da matéria. § 5° do art. 1° da Lei n° 9.506, de 30 de outubro de
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Em vo- 1997, aos parlamentares eleitos em exercício do

tação a Emenda do Senado Federal ao Projeto de Re- mandato, na 50
a

Legislatura.
solução n° 1, de 1999/CN. Art. 6° Este resolução entra em vigor na data de

sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1°
de fevereiro de 1999.

Sala das Sessões, de outubro de 2001. - Relator.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Aqueles

que forem pela aprovação permaneçam como se
acham.

APROVADA por unanimidade.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Fica

adiada a continuação da discussão, em primeiro tur
no, da Proposta de Emenda à Constituição nO 222-8,
de 2000, item 2 da pauta.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Há lista
de Deputados inscritos, que passarei a ler: Dr. Hélio,
Carlos Mosconi, João Magno, Wellington Dias, Ru
bens Bueno, Babá, Osmar Terra, Aldo Arantes e Hen
rique Fontana.

Com a palavra o Deputado Dr. Hélio.
O SA. DA. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a história da UNICAMP, nesses 35 anos de
existência, confunde-se com a expansão do ensino
superior público no País dentro do conceito da univer
salização e integração do saber.

Em 5 de outubro de 1966, com o lançamento da
pedra fundamental, o Prof. Zeferino Vaz dava início a
um projeto ambicioso de instituir um modelo de inte
gração do ensino a partir dos Institutos de Biologia,
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Matemática, Física e Química, além das Faculdades téria "xylella fastidiose", dentro do projeto genoma,
de Engenharia, que se somaram à de Medicina, já além do recebimento de vários prêmios como Luta
existente desde 1962. Esta última, a primeira faculda- pela Terra, concedido pelo Movimento dos Trabalha-
de da UNICAMp, funcionava na Maternidade de Campi- dores Rurais Sem Terra, e título honoris causa a fi-
nas e, posteriormente, na santa Casa de Misericórdia. guras importantes como o Cardeal Arcebispo D. Pau-

Tive a honra de em 1969, ao ingressar na sétima lo Evaristo Arns, D. Pedro Casaldáglia, dentre outros.
turma de Medicina da UNICAMP, ser uma testemu- Na área de saúde, inúmeros trabalhos científicos pu-
nha ocular da implementação do campus da universi- blicados no Brasil e no exterior.
dade. Àépoca, foram criadas também a Faculdade de Como Vice-Líder, em nome do PDT e no meu,
Engenharia e o Centro de Computação. como representante da região de Campinas na Câ-

Como estudante de 10 e 2° ano, tive a oportuni- mara Federal e ex-aluno da Faculdade de Medicina
dade histórica da convivência com o Prof. Zeferino da UNICAMP, formado em 1974, quero parabenizar
Vaz, observando sua capacidade de trabalho, acompa- os administradores da Universidade Estadual de Campi-
nhando pessoalmente a implantação de cada instttuto. nas, seus alunos, ex-alunos e funcionários por esses 35

Freqüentávamos o único salão destinado à ali- anos de história, além de agradecer, em nome do povo
mentação dos trabalhadores, estudantes e professo- brasileiro, pela existência de urna obra concretizada pelo
res que antecede a existência do restaurante univer- sonho acordado do visionário e saudoso Prof. Zeferino
sitário instalado somente em 1971, ao mesmo tempo Vaz, patrono maior da UNICAMP.
em que já se instalava o ciclo básico e a administra- Sr. Presidente, encaminho à Mesa projeto de lei
ção geral da universidade. que dá aos portadores de doenças graves, que estão

Em 1975 era lançada a pedra fundamental do à espera de transplante de órgãos e tecidos vitais, a
Hospital das Clínicas, embora tantas vezes, simboli- possibilidade do benefício de um salário mínimo men-
camente, o Prof. Zeferino Vaz tenha lançado a idéia e sal por conta da sua gravidade e enfermidade. Ficam
a vontade de construir um dos maiores e melhores esses pacientes impedidos de prover muitas vezes a
hospitais do País desde o final dos anos 60, compro- sua própria subsistência ou de tê-Ia provida pela sua
missos esses mantidos com a minha turma que so- família. Cerca de 30 mil pessoas estão hoje na fila de
nhava concluir o curso clínico no tão sonhado Hospi- espera de um transplante, muitas em situações gra-
tal das Clínicas. ves, incompatíveis com o trabalho para sua subsis-

O atendimento ambulatorial no Hospital das Clí- tência e de sua família.
nicas teve início em fevereiro de 1979. Hoje conta com O SR. NORBERTO TEIXEIRA - Sr. Presidente,
quatrocentos leitos, atendendo a cerca de 130 mil peço a palavra pela ordem.
pessoas por ano, tendo em seus quadros 1.500 funci- O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
onários administrativos, cerca de 1.300 profissionais V.Exa. a palavra.

de enfermagem e 1.200 médicos. .. O SR. NORBERTO TEIXEIRA (PMDB - GO.
Atualme~te, sua presença como hos~ltal reglo- Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, na votação

nal, atende nao somente os aspectos mais comple- . . . .
.. t b ' d d . E t d antenor, gostana de registrar minha presença, acom-

xos regionaiS, como am em os emals s a os h d rt'd PMDB
b '1' d d I"' h'd pan an o o meu pa I o, .rasl elros, sen o e exce encla recon ecl a na as-
sistência comunitária. O SR.lUIZ ANTONIO FlEURY (PTB - SP. Sem

A universidade hoje é composta por 46 cursos r~visão do orado.r.) - Sr. Presid~nte, na votação ante-
de graduação em diversas áreas e oferece mais de nor, acompanhei o voto do partido.
sessenta cursos de pós-graduação, além de cursos O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem a
de extensão e centros de ensino, todos sob a coorde- palavra pela ordem o Sr. Carlos Mosconi.
nação do Prof. Hermano Tavares, que atende a alu- O SR. CARLOS MOSCONI (PSDB - MG. Pela
nos com professores. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos-

Como pólo de pesquisa, destacou-se na Física taria de registrar que hoje e ontem esteve em Brasília
através das descobertas dos Profs. César Lattes e uma expressiva comitiva do setor café no Brasil, re-
Sérgio Porto no campo da utilização do laser em me- presentada pelo Conselho Nacional do Café, por in-
dicina. Destaco aqui, seu pupilo e meu orientador de termédio do seu Presidente, Oswaldo Henrique, com
tese, o Prof. Dimitrius Bozzinis. Cito como exemplo a representantes do Conselho Nacional de Agricultura,
descoberta de fibra ótica, as pesquisas de polissaca- por intermédio do Dr. João Roberto Polite, o Presiden-
rídeos, o seqüenciamento do código genético da bac- te da Federação da Agricultura do Estado de Minas
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Gerais - FAEMG, Dr. Gilman Viana Rodrigues, presi
dentes de cooperativas, inclusive de Guaxupé, Dr.
lsaac Ferreira Leite, lideranças de São Paulo, do
Espírito Santo e vários Prefeitos de Minas Gerais,
hoje o maior produtor de café do Brasil.

Essa comitiva esteve aqui para tratar com as au
toridades competentes da gravíssima crise por que
passa o setor do café no País neste momento, levando
angústia a milhares de brasileiros, não só de produtores
rurais, fazendeiros do nosso Estado de Minas e de outros
Estados, mas também criando um problema social gra
víssimo, o desemprego aos trabalhadores rurais que têm
sobrevivido até este momento graças ao café.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria
dizer que esta visita foi extremamente produtiva, por
que tivemos oportunidade de realizar várias reuniões:
a primeira delas, ontem, na Confederação Nacional
da Agricultura; hoje de manhã, com o Presidente Aé
cio Neves, que recebeu de uma maneira exemplar
todo o pessoal do café; em seguida, com o Ministro da
Agricultura, Pratini de Moraes, que tem tratado do as
sunto com muita competência, juntamente com sua
equipe, o Dr. Pedro Camargo e Jaime Junqueira Pai
ne, demonstrando enorme sensibilidade e disposição
para resolver essa questão.

Sr. Presidente, graças também a uma ação muito
eficiente do Presidente Aécio Neves, fomos recebidos
pelo Sr. Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, na noite de hoje. Juntamente com a banca
da de Minas Gerais e vários Parlamentares presen
tes, inclusive do Espírito Santo, que também tem um
grande interesse na questão do café, fomos levar ao
Presidente esta posição que estamos defendo há algum
tempo. O Ministério da Agricunura felizmente adotou esta
posição e já a levou ao Ministério da Fazenda, a fim de
que as dívidas da cafeicunura sejam prorrogadas e outras
questões possam ser solucionadas ou pelo menos mini
mizadas no sentido de atenuar a crise.

Gostaria de dizer, para finalizar, que o Presiden
te da República nos recebeu com muita sensibilidade,
mostrando-se conhecedor do problema. Saímos dali
confiantes de que teremos, segundo as palavras do
próprio Ministro Pratini de Moraes, na próxima segun
da-feira, uma solução definitiva para esse angustiante
problema por que passa parcela importante da popu
lação brasileira.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Concedo
a palavra pela ordem ao Sr. Deputado João Magno.

O SR. JOÃO MAGNO(PT - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a cafeicultu-

ra nacional está, neste momento, vivendo uma de
suas piores crises.

O café, produto da maior relevância para a eco
nomia brasileira, emprega hoje cerca de 7 milhões de
trabalhadores. O Estado de Minas Gerais emprega 3
milhões de pessoas e produz 53% do café nacional.
Após a crise causada pela queda das torres em Nova
Iorque - mesmo antes a situação já estava se agra
vando por causa da produção do café no Vietnã e Mé
xico -, ocorre hoje no Brasil uma situação de colapso
da cafeicultura nacional.

O trabalho feito pelas lideranças nos últimos
dois dias, contou com a presença de cafeicultores, de
Prefeitos, do Presidente da Associação Mineira dos
Municípios, da Confederação Nacional da Agricultura
e foi muito valoroso, convencendo as autoridades de
que este assunto precisa entrar na agenda de priori
dade real e urgência.

Atendendo a pedidos dos produtores de café,
nós os acompanhamos à região do Caparaó, Caratin
ga, Imbé, Ubaporanga, Manhumirim e outras cidades
da região leste de Minas Gerais, onde é produzido
15% do café do Estado, o café da montanha. O de
semprego já se faz presente. O produtor mineiro está
gastando 110 reais para produzir uma saca, venden
do-a a 90 reais na nossa região.

Como se vê, esse assunto é da maior relevân
cia. Tivemos uma boa receptividade de todas as au
toridades que procuramos, tanto do Ministro quanto do
Presidente desta Casa, Deputado Aécio Neves, que re
alizou um trabalho mu~o importante nesse sentido ao
levar a comissão ao Presidente da República.

Esse assunto tem que se tornar uma priorida
de real. Caso contrário, ocorrerá um volume de de
semprego sem precedentes na história deste País.
O café é um produto de exportação da maior rele
vância. Neste momento em que exportar é vital, se
medidas emergenciais não forem tomadas, o País
irá à falência e atingirá um nível de desemprego ja
mais visto.

Era o que tinha dizer.

O SR. EURICO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/POT 
RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo
tações anteriores, votei de acordo com a orientação
do partido.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado,
a Mesa acolhe os votos de V.Exa.



O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para in
formar que a luta contra o crime organizado no Esta
do do Piauí tem-se desenvolvido não apenas nas es
feras institucionais.

No meu Estado, a sociedade vem tomando
consciência que se faz necessária a presença cons
tante do povo na fiscalização das verbas públicas.
Neste sentido, têm-se desenvolvido, por meio da For
ça Tarefa Popular, ações com o fim de que os dirigen
tes municipais prestem contas das verbas públicas no
prazo e nos moldes determinados pela Constituição.

Como fruto desse trabalho, foram denunciados
ao Ministério Público Estadual 142 Municípios em
agosto último, por se encontrarem inadimplentes com
o Tribunal de Contas do Estado - TCE. Hoje, os dados
fornecidos pelo TCE indicam que apesar das denún
cias temos ainda cem Municípios inadimplentes.

Para se ilustrar a gravidade desse comporta
mento omisso dos representantes públicos, citamos o
Município de Aroazes, localizado no centro-sul do
Estado, com uma população de 6.011 pessoas, que
se encontra sem prestar contas das verbas recebidas
de janeiro a dezembro do ano 2000, bem como de ja
neiro a julho deste ano, verbas essas que totalizam o
valor de R$ 2.739.439,00 (dois milhões e setecentos
e trinta e nove mil e quatrocentos e trinta e nove reais).

Não menos grave é a situação de Agricolândia,
que se encontra inadimplente de setembro a dezem
bro do ano de 1999 e todo o ano de 2000. Somente de
recursos de FPM, ITR e FUNDEF foi gerenciado nes
se período R$ 1.227.935,00. Esse Município conta
com uma população de 5.393 habitantes.

Um dos maiores Municípios do Piauí, Altos, com
uma população de 39.106 pessoas, no exercício fi
nanceiro de janeiro a dezembro de 2000, não foi pres
tado contas ao TCE de nenhum dos recursos recebi
dos. O montante de recursos recebidos de FPM, ITR
e FUNDEF soma R$ 4.712.082,00.

Como se pode ver, Sras. e Srs. Parlamentares, a
situação é intolerável. Os administradores se encon
tram totalmente livres para cometer este crime que
afeta a vida de grande parte da população, pois as de
núncias de desvios de verbas vão se avolumando. E
sem nenhum controle dos administradores públicos,
a ação de grupos organizados que dilapidam o Erário
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem a vai sendo favorecida, com grandes danos à saúde,
palavra pela ordem o Sr. Wellington Dias. educação, assistência social, etc.

Outro fato importante da sociedade piauiense,
Vou limitar em um minuto o tempo de cada Par- tendo à frente a Força Tarefa Popular, são as petições

lamentar. de cidadania ativa encaminhadas a todos os promo-
tores e comarcas do Piauí, requerendo oficialmente
desses agentes públicos as medidas legais para via
bilizarem o acesso do povo às contas públicas e à
prestação de contas dos seus administradores.

O que vem revoltando a população é que o Mi
nistério Público não vem respondendo como devia as
petições encaminhadas, pois prova disso é o grande
número de Municípios inadimplentes com o Tribunal
de Contas, atualmente cem deles, dum total de 222.

Nessa luta têm-se constatado graves problemas
que devem ser resolvidos com brevidade, dentre eles
a falta de promotores nas comarcas e da inaplicabili
dade da prerrogativa Ministerial da inamovibilidade.

Com a finalidade de buscar solução para esse
problema, foi entregue documento ao Procurador-Ge
rai do Piauí, no qual, com base no art. 5°, inciso
XXXIII, da Constituição Federal, se requereu informa
ções no sentido de conhecer a real situação do Minis
tério Público piauiense para que se possa contribuir,
no que for possível, para que todas as comarcas te
nham promotores, atuando efetivamente junto com a
população na fiscalização das verbas públicas.

Para tratar do assunto, estaremos junto com os
integrantes da Força Tarefa Popular, no próximo dia
22 de outubro, na Procuradoria-Geral de Justiça do
Estado do Piauí, em audiência para tratar desse assunto,
que é de suma importância para o povo piauiense.

Importante ressaltar que esse trabalho cívico
que a sociedade piauiense vem desenvolvendo é um
exemplo que deve ser estimulado para outros setores
da sociedade brasileira.

Queremos reforçar que a luta contra as máfias,
que atuam para dilapidar o dinheiro público, só será
vencida com a efetiva participação popular, sobretudo
na atuação direta da fiscalização dos recursos públicos.

E isso o povo piauiense aprendeu a fazer e con
ta com o meu irrestrito apoio e respeito. E no meio de
toda essa luta, temos recebido ameaças de morte,
como tantos outros combatentes, por parte daqueles
que se sentem prejudicados nos seus propósitos
marginais.

Mas temos fé no nosso povo, na nossa Justiça
e, acima de tudo, em Deus, que com certeza não per
mitirá que a angústia que essas ameaças provocam
venha a inibir o nosso trabalho e a determinação do
nosso povo em acabar com o crime organizado em
nosso Estado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem a

palavra pela ordem o Sr. Babá.

.. .. '. ,~



Comunidade Ativa chega a
550 municípios até o final do ano

O Comunidade Ativa entrou em novo ritmo com
a expansão do programa em vários estados. Prefeitos
de 252 municípios já assinaram os termos de compro
misso, dando início ao processo de Desenvolvimento
Local Integrado e Sustentável (DLlS). Com um inves
timento de mais de R$7 milhões, o Governo Federal
pretende capacitar as lideranças de cerca de 550 lo
calidades até o final do ano. Isso significa o trabalho
de um verdadeiro exército de DLlS agindo em todo o
País: mais de 500 capacitadores e mais de 1Omil pes
soas envolvidas diretamente nos fóruns locais.

No Nordeste, os estados que tiveram mais mu
nicípios incluídos na fase de expansão foram o Ceará,
com 30 localidades; Alagoas, com 28; e Maranhão e
Paraíba com 20 cada. No Sudeste, São Paulo está em
estágio mais avançado, com 44 novos municípios. Os
prefeitos dessas localidades agora contam com a aju
da dos capacitadores que orientarão a população a
montar seu fórum, reparar o diagnóstico local e definir
o plano de trabalho.

Mas o DLlS não será exclusividade apenas des
ses municípios. As localidades da Comunidade Soli
dária que tiverem interesse, contarão com a orienta
ção da secretaria-executiva para seguir a mesma me
todologia do Comunidade Ativa. Em Tocantins, 12
municípios da Comunidade Solidária já aderiram ao
DLlS e receberam apoio do Sebrae para a capacita
ção dos fóruns.
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O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão pobreza e à exclusão social que está sendo realizado
do orador.) - Sr. Presidente, ainda há pouco, um nest~ País pe~o ~?munidade Ativa, pr?grama do Co-
Deputado do PSDB mencionou que o Governo está ~unldade Soll?ana que tem por o,bJetlvo o desen~ol-
negociando com os professores, investiu o que podia vlment~ local, Integrado ~ sustentavel nas comunlda-
na educação e deu aumentos vultosos aos servidores des mais pobres do BrasIl.
públicos Trata-se de um grande mutirão participativo,

• • A com toda a comunidade mobilizada, que visa à gera-
. Creio que S.Exa. estava em estado de so~olen- ção de emprego e renda e à melhoria dos níveis de

Cla, sonhando que se encontrava em algum pais que educação e saúde da população, além da melhoria
não o Brasil, dirigido por Fernando Henrique Cardoso. das condições de vida dessas comunidades.
A realidade é que o Governo cortou sistematicamente Esse programa começou em 150 Municípios
verbas das universidades, deixando-as sem dinheiro brasileiros e atualmente se amplia para 550 Municípi-
para o funcionamento de laboratórios, bibliotecas e os, onde a comunidade participa com a ampla capaci-
sem condições de conceder aumento salarial a seus tação de suas lideranças para o planejamento estra-
servidores e professores. tégico. É ~a verdade o programa mais. ~va!1çado ~e

Essa é a verdade real. Se o Deputado queracre- d~~envolvlme~to e.combate à, pobrez.a )a. feito n~ hls-
. .., tona deste PaiS, cUJo modelo e o Munlclplo de Plmen-

ditar em sua própna realidade, e problema dele. ta Bueno em Rondônia. Em outros Estados também
. Se o Ministro Paulo Renato está recebend.o os há Munic'ípios que despontam.

servl?ores agora é porque sabe que onte~,.no ~IO de Sr. Presidente desejo registrar nos Anais da
Janeiro, sofreu um desgaste com a mobll1zaçao de , . ' .
professores, servidores e estudantes, que foram ao Casa noticias a respeito desse trabalho.
hotel, onde S.Exa. pretendia fazer mais um de seus MATÉRIAS A QUE SE REFERE O
espetáculos para a imprensa, e o desmascararam. ORADOR

S.Exa. sabe que não será o candidato do PSDB
à Presidência da República, porque não tem cacife
para isso, mas tenta habilitar-se a essa pretensão.
Como pretenso candidato, está preocupado com o
desgaste que se pode causar a sua imagem, o que
pode deixá-Ia pior do que já está.

Não aceitamos a atual situação. Os professores
e os servidores continuarão em greve, e se o Governo
pensa que vai intimidar o movimento docente, cortan
do os seus salários, está redondamente enganado.
Os servidores públicos vão continuar em greve.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Muito
bem, Deputado Babá.

Faço parte da comissão de negociação encabe
çada por V. Exa. e, mesmo sendo de um partido da
base governista, também entendo que é preciso rea
brir as negociações.

A universidade está parada, é preciso dar uma
resposta para essa situação, e o Ministério não pode
continuar se recusando a receber a comissão de ne
gociação. É fundamental que o Ministro Paulo Renato
reabra as negociações e volte a discutir com a
FASUBRA, a ANDES, a UNE e todos os segmentos
da universidade pública brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem a
palavra pela ordem o Sr. Osmar Terra.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, desejo registrar nos Anais desta
Casa material que está sendo distribuído a todos os
Deputados sobre o fantástico trabalho de combate à



São considerados municípios do Comunidade
Ativa os 157 selecionados para a primeira etapa e
que constam da Portaria n° 1 da Presidência da Re
pública, publicada no Diário Oficial da União de 20
de junho de 2001. Os municípios da expansão pas
sam a ter direito aos novos percentuais de contra
partida no momento da implantação do Comunida
de Ativa na localidade e após a divulgação dos no
mes no Diário Oficial.

BENEFfclOS
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COMUNICAÇÃO ÁGIL dições de vida da população são algumas das vanta
gens de quem participa do programa de Desenvolvi
mento Local Integrado e Sustentável (OUS). Agora, os
municípios que integram o Comunidade Ativa têm um
novo beneffcio: a redução da contrapartida exigida
para celebração de convênios com o Governo Federal.

Para se ter uma idéia do benefício trazido pela
redução da contrapartida, prevista no Decreto Presi
dencial n° 3.794, de 19 de abril de 2001 , os municí
pios com até 25 mil habitantes, que antes tinham
que desembolsar valores entre 5% e 10% sobre o
valor do convênio, passam a oferecer 1%. Um
exemplo: um município que recebesse R$100 mil
de um convênio com a União teria de entrar com
até R$10 mil. Com a contrapartida reduzida, o valor
do desembolso municipal é de apenas R$1 mil.

Os novos percentuais de contrapartida tam
bém beneficiam os municípios da Comunidade Soli
dária que vinham recebendo prioritariamente os pro
gramas da Agenda Básica. A redução da contrapartida
nos convênios foi uma das formas encontradas pelo
Governo Federal para apoiar os municfpios no comba
te à pobreza e à exclusão social. Mas para ter esse di
reito, o município precisa implantar o processo de
DUS.

Comunidade Ativa
tem redução da contrapartida em convênios

Mobilização da comunidade, capacitação dos
fóruns, acesso ao conhecimento, parcerias, novas
oportunidades de trabalho e renda e melhoria das con-

ria

Como monitorar e gernciar um programa em
tantas localidades? Para isso foi desenvolvido o Infor
mativa um sistema que permitirá a troca de informa
ções via Internet de todos os envolvidos na Comuni
dade Ativa. No portal (www.comunidadeativa.planal
to.gov.br), ficarão disposníveis dados como as com
posições do fóruns de DLlS, as execuções das agen
das e programas federais e estaduais que possam in
teressar aos municipios. Tudo alimentado pelos vários
autores do Programa - Fórum,coordenações estadua
is e federal. Serão os próprios menbros do Fórum, por
exemplo, que atualizarão as informações a respeito
de sua cidade. Parecer complicado, mas será bem
simples. Além de serem capacitados por pessoas trei
nadas, todos contarão com um telefone para tirar dúvi
das com a equipe do Serpro, que desenvolveu o Infor
mativa. O número já está definido: 0800782323

" Nada que vem de cima para baixo cria raízes.
Mas quando temos toda a comunidade escolhendo o
que ela quer, com a capacidade de decidir e de se
mobilizar, temos um caminho para um desenvolvi
mento sustentável, continuado, que nai levar esses
municípios a um outro estágio".

Ruth Cardoso,

Presidente do Conselho da Comunidade Solidá-

, " : ': .
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Participação e democracia:
a receita de Pimenta Bueno

"É fácil entender o Comunidade Ativa", diz
Welda Telles, 32 anos. "É o espaço que cada um
tem para falar de suas prioridades", completa. A de
finição da representante do assentamento Formigui
nha no Fórum de DLlS de Pimenta Bueno, em Ron
dônia, é também a receita do sucesso do Programa
no município de 32 mil habitantes.

Todos os meses, representantes de associa
ções, membros da prefeitura e líderes da comunida
de discutem propostas para melhorar a vida da po
pulação. Juntos, definem ações que estão mudando
a cara da cidade. "O Fórum trouxe mais esperança
pra gente", diz Diones Nogueiras, um dos 63 produ
tores de abacaxi de Pimenta Bueno. Definida como
prioridade na agenda elaborada pelo Fórum, uma
agroindústria de abacaxi está sendo construída com
recursos da SU FRAMA. Em breve, as frutas cultiva
das na região vão virar doces, suco, compotas e ou
tros produtos. Além de gerar empregos, a fábrica vai
garantir a venda da produção. "O mercado local não
é mais suficiente. Com a agroindústria não vamos
perder a safra", comemora Diones.

GENTE ATIVA

PRIMEIRA INFÂNCIA pacidade de mobilizar a comunidade, de unir pessoas
de diferentes tendências e de atrair parceiros vem
sendo fundamental para o sucesso do DLlS no muni
cípio.

Uma das primeiras ações iniciadas pelo Fórum
foi a limpeza do açude durante a seca de 1.999. Ceiça
ajudou a organizar um mutirão com 150 homens e
mulheres que, em busca de água para beber, retira
ram com as mãos o barro do açude. AIí, descobriram
uma argila de qualidade que passou a ser usada na
produção de artesanato.

Ceiça também comandou uma verdadeira revo
lução entre as mulheres de Campo Redondo. Ela for
mou uma associação com 80 mães, a maioria sem
fonte de renda e semi-alfabetizada, que foram capaci
tadas em corte e costura pelo Sebrae.

Hoje, as mulheres confeccionam embalagens
de filó para uma fábrica de doces de Natal (RN), que
exporta para o Canadá.

" Minha única fonte de inspiração é Deus. Traba
lho para melhorar a vida da minha comunidade e me
sinto feliz por melhorar comunidade e me sinto feliz
por melhorar a auto-estima das pessoas", revela Cei
ça.Seu maior sonho: ser psicóloga.

MUNIC(PIO EM FOCO

Maria da Conceição
Araújo Moreno

Quando ela chegou na primeira reunião do Fó
rum de DLlS, de Campo Redondo (RN), um dos capa
citadores alertou que "criança" não poderia participar:

Vá em casa e chame seu pai ou sua mãe.
O olhar de menina e o rosto cheio de sardas en

ganam os desavisados. Aos 23 anos, grávida de um
menino, Maria da Conceição Araújo Moreno, a Ceiça,
é hoje a mais forte liderança do Fórum local. Sua ca-

Programa estimula política de atenção especial
às crianças de zero a três

A Primeira Infância é uma das fases mais impor
tantes do desenvolvimento humano, em termos bioló
gicos, cognitivos, emocionais, sociais e culturais. Pro
gramas que garantem o desenvolvimento integral das
crianças pequenas, atuando na promoção de uma
vida feliz e saudável, são essenciais não apenas para
o sucesso individual desta criança, mas também para
a construção de uma sociedade justa e democrática.
Fundamentado nestes princípios foi criado, dentro do
Programa Comunidade Ativa, o Comitê de Desenvol
vimento Integral da Primeira Infância - Codipi.

O Comitê se constitui em um fórum de organis
mo governamentais e não-governamentais que atua
na execução de programas direcionados para a prote
ção integral no âmbito da saúde, educação, assistên
cia, lazer, garantia de direitos, dentre outros, neces
sários para o pleno desenvolvimento da vida destas
crianças hoje.

Como forma de promover políticas municipais
dirigidas para primeira infância, o Codipi está desen
volvendo o" Começando Melho!". Trata-se de um pro
grama que, em sua fase piloto, atua em 28 municípios
localizados em todo o território nacional e pertencen
tes ao Programa Comunidade Ativa.

O "Começado Melho!" em se revelado um im
portante instrumento de integração das políticas seto
riais de educação, saúde, assistência e cultura no mu
nicípio, ao mesmo tempo em que a criança de zero a
três vem ganhando espaço na agenda de políticas lo
cais.

Esse é o início de um trabalho de interlocução
entre o Codipi nacional e municípios para a constru
ção de uma política municipal integrada voltada para
a Primeira Infância.



ENTREVISTA

Ludgério Monteiro

Ex-gerente do Programa Nacional de Fortale
cimento da Agricultura Familiar (Pronaf), Ludgério
Monteiro, 51 anos, é o novo secretário-executivo
da Comunidade Solidária. Ele assumiu o comando
do Comunidade Ativa, substituindo Osmar Terra e
iniciando a fase de expansão do programa em todo
o país. Nessa entrevista, Monteiro fala dos avan
ços trazidos pelo DUS e de como o programa está
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O próximo passo é promover o mesmo desen- ajudando a romper com o modelo tradicional de se fa-
volvimento em outra atividade bastante comum: a zer política.
piscicultura. A prefeitura está negociando com órgãos O processo de Desenvolvimento Local Inte-
governamentais a verba para a construção de um grado e Sustentável não traz resultados imediatis-
novo frigorífico. "No começo, achava que o Comuni- tas, mas nós sabemos que ele está fazendo uma
dade Ativa era coisa de político. Mas o Fórum está fa- revolução no país. Que mudanças são essas?
z~n~o uma re~oluçã~ na ~idade", entusiasma-se o O processo de Desenvolvimento Local Integra-
piscicultor Carlindo Pinto Filho, 41 anos. do e Sustentável não é uma obra com prazos defini-

A revolução não pára no setor agropecuário. O dos. Trata-se de um processo de construção pelo qual
Sebrae tem ajudado muita gente a se capacitar para e comunidade se mobiliza para elaborar um plano de
um emprego. Foram oferecidos cursos para diversas desenvolvimento local e procura encontrar, por seus
profissões, como marceneiros, cabeleireiros, meren- próprios meios humanos, materiais, ambientais, alter-
deiras. Para quem ainda não tem idade para traba- nativas que proporcionem o desenvolvimento de sua
lhar, estudo. O Fórum cadastrou todas as crianças localidade. Portanto, isso não é uma coisa visível de
com direito a receber o Bolsa-Escola do Governo Fe- imediato.
deral. Ao todo, 1.284 famílias deverão ser beneficia- O combate à pobreza e à exclusão social não

das. ocorre pelo simples fato de se distribuir dinheiro ou
Na área da saúde, novas ações foram desenvol- executar obras de infra-estrutura no local. Mais impor-

vidas para melhorar o atendimento. Em parceria com tante é levar a informação a essa comunidade, ofere-
o programa Reforsus, do Ministério da Saúde, a pre- cer a capacitação e fazer com que ela, por si só, faça
feitura conseguiu R$700 mil para reequipar o hospital uma reflexão sobre os problemas existentes na locali-
do município. Além disso, graças a uma articulação dade e encontre soluções. Para isso é preciso resga-
com parlamentares no Congresso Nacional, a cidade tar alguns valores que não são visíveis como a solida-
ganhou kits de saneamento e uma unidade móvel de riedade, a liberdade, a espiritualidade, a cultura local
saúde que atende a população rural. e a participação democrática na construção do DUS.

Há uma grande preocupação também com os Os gestores e homens públicos que não enxer-
assentamentos do município. As 57 famílias que mo- garem essa mudança que a sociedade exige, ou seja,
ram no assentamento Formiguinha, por exemplo, re- a participação no processo de construção do seu pró-
ceberam recursos do Incra, Banco do Brasil e BASA. prio desenvolvimento, estão fadados ao insucesso.
Das barracas de lona, mudaram-se para casas de Então exige-se um novo perfil do gestor pú-
verdade. "É a realização de um sonho depois de mais blico nesse momento?

de 20 anos em Rondônia", descreve Welda. Sim. A sociedade exige que o gestor público tra-
Sonhos que não acabam. Tcx:los sabem que ain- balhe de forma descentralizada, com a participação

da há muito por fazer. "Tudo o que quero é trabalhar comunitária e com foco nos resultados a serem alcan-
para a cidade. Enquanto tiver o que melhorar vou con- çados. Então eu diria que o gestor público, seja ele da
tinuar cobrando", garante Vara Quadros, 27 anos, que esfera federal, estadual ou municipal, que não estiver
representa os moradores do bairro Jardim das Olivei- com essa percepção, está fora do novo processo. Ne-
ras no Fórum. Vara sabe que não cobra muito, apenas nhum programa federal, por exemplo, terá sucesso se
seus direitos. E agora encontrou no Fórum de Pimen- não for descentralizado, se não buscar a participação,
ta Bueno o espaço certo para fazer isso. a mobilização, a capacitação nem levar informação à

comunidade.
Os gestores que ainda seguem o velho modelo

de desenvolvimento tendem a ser excluídos do pro
cesso.

Nesse sentido, o Programa Comunidade Ati
va é um desafio para os gestores públicos, os pre
feitos?

O Comunidade Ativa é um programa extrema
mente desafiador para quem está na sua coordena
ção porque ele não se limita a levar recursos financei
ros para execução de obras ou qualquer outro servi-
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ço, como o brasileiro foi acostumado pela política tra
dicional. Ele trabaha com pessoas e para as pessoas,
oferecendo conhecimento, que para mim é a coisa
mais importante que existe. Se existe pobreza é por
que as pessoas não têm acesso ao conhecimento.

Quando chega ao município, o programa esta
belece todo o processo de mobilização, de participa
ção desta comunidade nas políticas públicas locais,
de acesso à informação e à capacitação para que es
sas pessoas possam, através do conhecimento, exi
gir os direitos que elas têm. Então, não basta - mais
uma vez eu repito - simplesmente colocar programas
que só levem recursos e obras. É preciso um proces
so muito mais amplo de combate à pobreza e à exclu
são social. É preciso que as pessoas se sintam prota
gonistas do processo de construção ao nível local e
não objeto da ação das políticas públicas.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero apresentar uma indicação ao
Sr. Ministro de Estado da Defesa em meu nome e no
do Deputado José Genoíno, no sentido de sugerir a
S.Exa. e ao Comandante da Marinha que não desmo
bilizem nem retirem da esquadra naval brasileira o
porta-aviões Minas Gerais.

Embora esteja com 56 anos, e o Brasil tenha ad
quirido o porta-aviões São Paulo, o Minas Gerais tem
possibilidade de ser usado como porta-helicóptero,
como navio de assalto e também como navio de
transporte de tropa com algumas adaptações. Não
tem sentido, com a extensão do litoral brasileiro e do
mar territorial brasileiro de 200 milhas, o Brasil não ter
na sua esquadra naval a possibilidade de possuir dois
porta-aviões ou dois equipamentos navais com aque
la dimensão, ajudando na autodefesa do nosso terri
tório.

É este o registro.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - A Mesa
recebe a indicação de VExa. e fará o encaminhamen
to devido, até porque são dois porta-aviões de quase
um século, da época ainda da nossa tradicional políti
ca do café-com-Ieite.

O SR. JORGE KHOURY - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JORGE KHOURY (Bloco/PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, ainda que tênue, já começa o serviço de
revitalização do Rio São Francisco.

A partir da próxima semana, as autoridades do
Ministério da Integração Nacional e do Meio Ambien
te deverão estar na região de Juazeiro e Petrolina,
para dar início a essas obras. Os Municípios que se
rão atendidos no primeiro momento são Paulo Afon
so, Sobradinho, Sento Sé, onde teremos a implanta
ção de sistemas de esgotamento sanitário e também
a elaboração do plano diretor para a revitalização do
trecho entre Ibotirama e Juazeiro.

Congratulo-me com o Governo por essas medi
das e espero que outras ações venham acontecer
para recuperar esse rio da integração nacional.

O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, está-se realizando no Ministério da Educação re
união de todos os Líderes desta Casa, inclusive do lí
der Arnaldo Madeira, com as entidades representati
vas do funcionalismo público, particularmente das
universidades, para tentar uma saída definitiva para
essa greve.

Neste momento, apelamos a todos os Deputa
dos desta Casa para que pressionem as suas lide
ranças - está aqui o Líder Arthur Virgílio - no sentido
de darmos uma solução à situação.

O caminho adotado pelo Ministério da Educa
ção foi no sentido de suspender o pagamento dos
funcionários. O Ministro, depois de ter acordado com
todos os Líderes, com a Comissão de Educação da
Câmara dos Deputados e com os líderes da greve
que no dia seguinte iniciaria as reuniões do grupo de
trabalho para discutir uma solução para a greve, sus
pendeu o pagamento, radicalizando o processo. O re
sultado dessa medida, como disse o Deputado Babá,
é a insatisfação generalizada com o Ministro da Edu
cação.

As universidades públicas brasileiras precisam
realizar o vestibular, os estudantes não podem perder
o ano letivo e a universidade pública não pode mais
ser sucateada. Chega! O professor de universidade
pública ganha quatro vezes menos que o de institui
ção privada. E são responsáveis por 90% da pesquisa
nacional!
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Esperamos que o Governo abra negociações e políticas públicas na defesa dessa atividade econômi-
passe a pagar o salário dos servidores e professores ca e social, uma das mais importantes deste País.
das universidades públicas e escolas técnicas, para
que possamos superar esse impasse e garantir uni- Outros Parlamentares que me antecederam
versidades e educação pública gratuita e de qualida- também sustentaram a necessidade de repactuar-
de neste País. mos o endividamento, pois o setor passa por uma cri-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) _ Reitero se muito profunda: os atuais preços do café são os pi-
as palavras de VExa. ores dos últimos cinqüenta anos.

Tenho participado das negociações em nome Mas temos encontrado parceria muito firme e
da Frente Parlamentar de Defesa da Universidade sólida na presença e na liderança do Ministro Pratini

Pública. Na segunda-feira, houve importante audiên- de Moraes.
cia pública na Câmara Municipal de Cuiabá, com a Assim, estamos otimistas para enfrentar esse
participação de servidores de escolas técnicas, agro- momento de grave turbulência. Iremos fazer a repac-
técnicas, dos Centros Federais de Educação Tecnoló- tuação, para que a produção nacional de café possa
gica - CEFETs, da universidade, do INSS, do INCRA, se oxigenar e os cafeicultores possam se capitalizar e
da FUNAI, todos em busca de entendimento. ultrapassar o momento de dramática dificuldade por

É fundamental o entendimento. que passa o setor cafeeiro brasileiro.

O SR. RICARDO FERRAÇO - Sr. Presidente, Muito obrigado, Sr. Presidente.

peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para-

o SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem béns, Deputado.

VExa. a palavra. O SR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR - Sr. Presiden-

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PPS - ES. te, peço a palavra pela ordem.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
venho à tribuna fazer dois registros. O primeiro é no VExa. a palavra.

sentido de prestar solidariedade ao movimento do- O SR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR (Bloco/PL _
cente do ensino superior público em nosso País. MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

Não tem cabimento a forma radical e autoritária dente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para
pela qual o Ministro Paulo Renato, de maneira unilate- fazer coro ao ilustre representante do povo do Espírito
ral, rompe uma negociação, um diálogo importante, Santo, Deputado Ricardo Ferraço, em razão da grave
colocando em risco, sobretudo, o ano letivo. situação em que vive hoje o setor cafeeiro. Mas quero

É fundamental estarmos atentos a esse proces- dar uma notícia ao Plenário. Nos últimos dias, estive-
so, para que a renegociação se dê, a interlocução mos reunidos, representantes da cafeicultura de Mi-
seja reconstruída, essa ponte funcione e tenhamos nas Gerais, Parlamentares e autoridades do Governo
nossas universidades públicas federais funcionando com o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
naturalmente, e os estudantes possam dar continui- mento. Para isso foi fundamental o empenho do Presi-
dade aos seus estudos. dente da Câmara, Deputado Aécio Neves. Estivemos

O segundo é que hoje estamos comemorando, também com o Presidente da República, a fim de ten-
felizmente, depois de muitos anos de trabalho, esfor- tarmos repactuar as dívidas que estão para vencer
ço e dedicação, a inclusão do meu Estado do Espírito neste mês.
Santo na qualidade de membro titular do Conselho de E, sinceramente, pude sentir nesses encontros
Desenvolvimento da Política do Café. que nos próximos dias teremos notícias alvissareiras

O meu Estado vem lutando por essa inclusão há para os produtores de café de Minas Gerais e de todo
cerca de oito anos. Mesmo o Espírito Santo sendo o o Brasil. Conforme foi dito hoje nesta Casa, a cafeicul-
segundo Estado produtor brasileiro, ainda não tínha- tura, somente em Minas Gerais, emprega diretamen-
mos conseguido acesso como membro titular a essa te mais de 2 milhões de pessoas. Além de atividade
mesa que substituiu o IBC. Creio que possamos parti- econômica, é atividade social. Guardei as palavras do
cipar da construção das mais relevantes estratégicas Presidente da República de que conhece a problemá-
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tica e se empenhará pessoalmente no âmbito do Mi- pelo Dia do Diplomata se haviam incluído o nome de
nistério da Agricultura para resolvê-Ia. Roberto Campos: ele respondeu que não. Eu lhe dis-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para- se então que a obra começava defasada, porque não
béns, Deputado. é possível falarmos em pensadores deste País sem a

Pelo empenho de Parlamentares de Minas Ge- lembrança de Joaquim Nabuco, Gilberto Amado e
Roberto Campos.rais e do Espírito Santo em buscar solução para a

questão do café, não tenho dúvidas de que a Presi- "Lanterna na Popa", seu último livro, é uma edi-
dência se sensibilizará. ção magnífica da inteligência brasileira. Roberto

O SR. ARTHUR VIRGfUO _ Sr. Presidente, Campos foi tão importante para mim como importante
foram Oliveira Viana, Gilberto Freire, Afonso Arinos.

peço a palavra pela ordem. Como homem público tínhamos ali um polemista bri-
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem Ihante como foi Carlos Lacerda, valente como é Leo-

V. Exa. a palavra. nelBrizola e como foi Luiz Carlos Prestes. O tempo in-
O SR. ARTHUR VIRGfUO (PSDB - AM.) - Sr. teiro defendeu suas posições sem arredar pé delas.

Presidente, esperaria indefinidamente pela oportuni- Disputava cada perspectiva de convencimento com
dade de expressar minha sentida homenagem ao muita energia, com enorme talento.
ilustre Embaixador, Ministro, Deputado e Senador Nesta Casa, conheci-o mais de perto, já dele
Roberto Campos. não tão discordante. Conheci sua capacidade de ser

Ele foi sempre figura extremamente impor- bondoso, generoso, paciente com os colegas, irônico
tante para mim, até como referência. Quando jo- quando precisava.
vem, militante da Esquerda brasileira, na minha Roberto Campos- e caio no lugarcomum-dei-
forma maniqueísta de ver o mundo, via nele a en- xa imensa lacuna. Já deixara, ao se ausentar da vida
camação do mal. Posteriormente, já colega de pública, desta Casa, candidato que fora ao Senado
Roberto Campos no Congresso Nacional - ele, pelo Rio de Janeiro sem ter logrado êxito na campa-
Senador, eu, Deputado -, consegui manter com nha. De qualquer maneira, Roberto Campos atingiu a
ele cordial entendimento. Àquela altura, ainda as- imortalidade, porque quem deixou obra como a sua,
sim, se visse que Roberto Campos havia votado exemplo como o seu, pensamento e capacidade de
"sim" em alguma matéria, automaticamente, eu polemizar como deixou, torna-se imortal. Instigou
me encaminharia para o "não. sempre todos nós, para que também polemizásse-

O mundo mudou, veio o choque de tecnologia mos, para que este País jamais mergulhasse na me-
nas telecomunicações, na informática, e comecei a diocridade intelectual. A concordância vem quando
verificar que muitas idéias de Roberto Campos eram tem de vir. A discordância vem quando precisa vir. O
atuais. Ele se dizia profeta descoberto tardiamente. importante é o debate de idéias. Nada é pior do que
Profeta, sim, infalível, não. Em algum momento, ele se usar mal a democracia, nada pior do que usá-Ia, por-
pôde ter equivocado em vários pontos de sua visão tanto, sem debater.

de mundo. Sr. Presidente, quero registar a minha sauda-
Sem que eu retire um milímetro da admiração, de, a minha fraternidade. Quero dizer que não ar-

agora com algumas concordâncias, antes com todas redo pé dos meus momentos talvez infantis de
as discordâncias, reconheço nele um ser humano da estudante, quando discordava de Roberto Cam-
maior qualidade, um admirável homem público, uma pos vendo nele a encarnação do Grande Satã.
pessoa de honra, de palavra, decente, de talento Não me arrependo de meus momentos de dis-
inexcedfvel, de senso de humor às vezes ferino, o cussão com Roberto Campos, no Congresso Na-
tempo inteiro de trato cortês, e que, sobretudo, foi um cional, ele Senador e eu Deputado, quando o jul

gava nocivo ao País e o combatia. Estive nesta
pensador brasileiro. Casa como seu colega e companheiro na base

Está sendo lançada pelo Itamaraty obra bem de apoio ao Governo, lutando por reformas que
densa que fala de dezessete diplomatas muito bem construíssem de um país mais dinâmico, mais
aquinhoados intelectualmente. Perguntei a um emba- produtivo, um país que procurasse, vencendo
ixador que estava ao meu lado no almoço de hoje slogans surrados, chegar ao desenvolvimento



v - ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) 
COMPARECEM MAIS OS SRS:

Roberto Campos foi criado em Nossa Senhora
do Livramento, uma pequenina cidade, que deu ho
mens cultos não apenas ao Estado, mas ao País. Não
apenas Mato Grosso está oficialmente enlutado por
três dias, mas todo o Brasil.

Aproveito o momento para registrar a passagem
de um jovem em Mato Grosso, Ezequiel José Rober
to, de 39 anos. Sua vida foi ceifada num acidente aé
reo no último dia 30 de setembro. Secretário Estadual
do Desenvolvimento do Turismo em Mato Grosso,
Ezequiel José Roberto fazia promissora carreira, de
senvolvia o turismo em Mato Grosso de maneira ím
par, sem precedentes. Era candidato a Deputado
Estadual, um dos prováveis mais votados em Mato
Grosso, economista, ex-líder estudantil e ex-membro
do CONECON.

O jovem Ezequiel José Roberto nos deixa sau
dades. Com certeza, Mato Grosso terá dificuldades
em esquecê-lo.

Quero, por último, parabenizar o Estado de Mato
Grosso do Sul pelos seus 24 anos de existência. No
dia 11 de outubro de 1977, o Congresso Nacional
sancionava a Lei Complementar nO 31, que desmem
brava um pedaço do grande Mato Grosso e dava ori
gem a mais um filho: Mato Grosso do Sul.

Amanhã, a Lei Complementar n° 31 completará
24 anos. Será feriado naquele Estado. Aproveitamos
para saudar todos os sul-mato-grossenses pelo êxito
do próspero Estado construído.
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social pleno, ao desenvolvimento tecnológico deral pelo Estado do Rio de Janeiro. Sua última tenta-
verdadeiro, ao desenvolvimento econômico sus- tiva eleitoral foi para o Senado da República, quando
tentável. não obteve êxito.

Registro, repito, saudade pessoal, admira- Sem dúvida, Roberto Campos foi, nos anos 60 e
ção imorredoura e a certeza de que esta Casa, 70, o ícone do pensamento liberal e também um mito
que já havia perdido esse grande brasileiro, as- para as oposições do Brasil. Depois, as oposições
socia-se, com grande pesar à Nação que perdeu amadureceram e hoje reconhecem que Roberto
um dos seus maiores pensadores. Campos deu enormes contribuições para que a polê-

Roberto Campos pensava, ousava. Roberto mica prosperasse e tivéssemos um Brasil muito me-
Campos não ia beber na fonte, ele era a própria Ihor.
fonte, a grande fonte que saciou as gerações, pro
curando aclarar os debates de idéias neste País.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Pa
rabéns, Deputado Arthur Virgílio.

Sinto-me também um pouco homenageado,
porque Roberto Campos era do meu E~tado, Mato
Grosso. Cuiabano, muito jovem Roberto Campos
tentou o seminário durante anos; mas viu que não
tinha talento para tal.

Tornou-se um dos economistas mais valori
zados do Brasil e do mundo. Foi diplomata, teve
uma das mais completas carreiras diplomatas, re
presentou o Brasil nas grandes potências da Eu
ropa Ocidental e nos Estados Unidos.

Roberto Campos foi Ministro do Planejamen
to do Governo Castelo Branco, responsável pela
implantação do Banco Nacional de Habitação e
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Entrou na vida política eleitoral em 1982,
pelo Mato Grosso, conquistando mandato de Se
nador da República por oito anos. No Senado, foi
responsável pela viabilização de importantes pro
jetos para o Mato Grosso.

No Projeto Carga Pesada, conseguiu em
préstimos internacionais para que o Mato Gros
so asfaltasse suas principais artérias de ligação
com o norte do Estado, em especial a BR-163.
Um fato inédito: o Governo do Estado asfaltou
uma BR federal. Até hoje não fomos restituídos
por esse investimento estadual numa rodovia fe
deral.

Roberto Campos foi responsável por em
préstimos que propiciaram um programa de cons
trução de hidrelétricas e eletrificação do Estado
de Mato Grosso. Depois, elegeu-se Deputado Fe-
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AMAPÁ
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Bloco

Sérgio Barcellos

Presentes de Amapá : 1

PARÁ

Deusdelh Pantoja

Presentes de Pará : 1

RONDONIA

Oscar Andrade

Presentes de Rondonia : 1

TOCANTINS

Freire Júnior
KáliaAbreu

Presentes de Tocantins: 2

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo
Roberto Rocha

Presentes de Maranhão : 2

CEARÁ

-lnácioMrudâ

Presentes de Ceará : 1

PlAul
Paes Landim

Presentes de Piauí : 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes

Presentes de Rio Grande do Norte : 1

ALAGOAS

Joao Caldas

Presentes de Alagoas : 1

BAHIA

Gerson Gabrielli
João Carlos Bacelar

Presentes de Bahia : 2

RIO DE JANEIRO

Eurico Miranda
Márcio Fortes
Milton Temer
Paulo Baltazar

Presentes de Rio de Janeiro : 4

SAOPAULO

Luiz Antonio Fleury
Medeiros
Ricardo Izar
VadãoGomes

Presentes de São Paulo : 4

DISTRITO fEDERAL

Agnelo Queiroz
Geraldo Magela
Pedro Celso

Presentes de Distrito Federal : 3

PARANA

Gustavo Fruet

Presentes de Paraná : 1

PFL

PFL

PL

PMOB
PFL

PPB
PSOB

PCdôB

PFL

PFL

PL

PFL
PFL

PPB
PSOB
PT
PSB

PTB
PL
PTB
PPB

PCdoB
PT
PT

PMDB

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PFLlPST

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PFL/PST
PFUPST

PSBIPCOOB

PL/PSL

PSB/PCOOB
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DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

Partido Bloco
AMAPÁ

Antonio Feijão PSOB

Badu Picanço PL PLlPSL

Or. Benedito Dias PPB

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB

Fátima Pelaes PSDS

Total de Ausentes: 5

PARÁ

Gerson Peres PPS

José Priante PMOB

Nicias Ribeiro PSDB

Renildo Leal PTS

Total de Ausentes: 4

AMAZONAS

Euler Ribeiro PFL PFUPST

Sitas Câmara prs
Total de Ausentes : 2

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS POT/PPS

Total de Ausentes: 1

ACRE

Sérgio Barros PSOS

Tota. de Ausentes : 1
MARANHÃO

Albérico Filho PMDB

Remi Trinta PL PUPSL

Total de Ausentes :' 2

CEARÁ

Amon Bezerra PSDB

Chiquinho Feitosa PSOB

Manoel Salviano PSOB
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Partido Bloco
CEARÁ

Rommel Feij6 PSDB

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB

Total ele Ausentes: 5
RIO GRANDE DO NORTE

Salomão Gurgel POT POT/PPS

Total de Ausentes: 1

PERNAMBUCO

João Colaço PSOB

José Mendonça Bezerra PFL PFUPST

Luiz Piauhylino PSOB

Osvaldo Coelho PFL PFUPST

Pedro Corrêa PPB

Severino Cavalcanti PPB

Total de Ausentes: 6
ALAGOAS

Luiz Dantas PTB

Total de Ausentes: 1

SERGIPE

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 1

BAHIA

Geddel Vieira Lima PMOB

Jaques Wagner PT

José Lourenço PMOB

Luiz Alberto PT

Nelson Pellegrino PT

Nilo Coelho PSDB

Total de Ausentes: 6
MINAS GERAIS

Mauro Lopes PMOB

Saraiva Felipe PMOB

Zezé Perrella PFL PFUPST

Total de Ausentes: 3

EspíRITO SANTO

Rita Camata PMOB

Rose de Freitas PSOB

Total de Ausentes: 2
RIO DE JANEIRO

Camélia Ribeiro PL PUPSL

Luiz Sérgio PT

Mattos Nascimento PST PFLlPST

Paulo de Almeida PFL PFUPST
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Partido Bloco
RIO DE JANEIRO

Valdeci Paiva PSL PUPSL

Total de Ausentes : 5
SÃO PAULO

Aldo Rebelo pedoS PSB/PCDOl:l

André Benassi PSDB

Cunha Bueno PPB

Duilio Pisaneschi PTB

Fernando Zuppo PSDC

João Paulo PT

José Aníbal PSDB

Michel Temer PMDB

Teima de Souza PT

Wagner Rossi PMDB

Wagner Salustiano PPB

Total de Ausentes: 11
GoIÁs

Lúcia Vânia PSOB

Nair Xavier Lobo PMOB

Zé Gomes da Rocha PMDB

Total de Ausentes: 3
PARANÁ

Basilio Villani PSDB

Iris Simões PTB

Max Rosenmann PMOB

Moacir Micheletto PMOB

Ricardo Barros PPB

Total de Ausentes: 5

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMOB

João Matos PMDB

Paulo Gouvêa PFL PFUPST

Total de Ausentes: 3
RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT PDT/PPS

Paulo José Gouvêa PL PL/PSL

Total de Ausentes: 2



Oficie-se ao denunciante, publi
que-se e, após, arquive-se.

Em 10-1 0-2001. - Deputado Aécio
Neves, Presidente.

Verifico que a firma do denunciante não está re

conhecida em cartório, como manda o art. 218, § 1°,

do RICO.

Por outro lado, à denúncia não foi acostado ne
nhum documento e não houve solicitação de requisi
ções, que devem ser justificadas, nem tampouco fo

ram arroladas testemunhas.

Sobre os documentos oficiais, que supostamen
te comprovariam o alegado o denunciante limita-se a

dizer que está impossibilitado de obtê-los, sem no en
tanto apontar qualquer motivo para justificar tal im
possibilidade.

Sobre os fatos em si, devo considerar que a nar
rativa do denunciante meramente reproduz artigo de

jornal, que, data venia, não convence sobre a exis

tência de um efetivo atentado à soberania nacional.
Para mim, a notícia e a denúncia se pautam em meras
conjecturas, que não encontram apoio em nenhuma

prova.

Esclareço, por fim, que não cabe a restauração
do processo de que trata o art. 218 do RICO para fins
de realizar-se apuração de fatos. As provas devem vir
com a denúncia, conforme está posto no Regimento
Interno desta Casa.

Assim, deixo de receber a denúncia, estribado
nos §§ 1° e 2° do art. 218 do RICO.

DECISÃO DO PRESIDENTE

É esta a síntese da denúncia.

O art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados - RICO -, que versa sobre o processo nos

crimes de responsabilidade do Presidente da Repú

blica, dispõe, in verbis:

Art. 218. É permitido a qualquer cida
dão denunciar à Câmara dos Deputados o
Presidente da República, o Vice-Presidente
da República ou Ministro de Estado por cri
me de responsabilidade.

§ 1° A denúncia, assinada pelo denun
ciante e com firma reconhecida, deverá ser
acompanhada de documentos que a com
provem ou da declaração de impossibilidade

o ilustre Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh
apresenta denúncia contra o Presidente da Repú
blica e contra o Ministro de Estado das Relações

Exteriores, por crime de responsabilidade, invo
cando o disposto nos arts. 1°, inciso I, 49, inciso li,
84, inciso XXII e 85, inciso I, todos da Constituição

Federal - CF -, além do disposto nos arts. 1° e 2°
da Lei Complementar n° 90, de 1997, e art. 2° da
Lei nO 1.079/50.

Sua Excelência narra que, segundo notícia pu

blicada no Jornal Folha de S.Paulo de 26 de setem
bro de 2001, o governo brasileiro teria autorizado o

funcionamento de um escritório do serviço secreto
norte-americano no Brasil.

Prosseguindo, o denunciante aduz o fato narra
dO'configuraria atentado contra a soberania nacional,
porquanto, no seu modo de ver, o Presidente da Re
pública e o Ministro de Estado das Relações Exterio
res teriam concedido autorização para o trânsito ou
permanência de forças estrangeiras em território bra
sileiro ferindo competência exclusiva do Congresso

Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Está en- de apresentá-los, com indicação do local
cerrada a sessão. onde possam ser encontrados, bem como,

se for o caso, do rol de testemunhas, em
(Encerra-se a Sessão às 20 horas e 2 minutos) número de cinco, no mínimo.

§ 2° Recebida a denúncia pelo Presi
dente, verificada a existência dos requisitos
de que trata o parágrafo anterior, será lida
no expediente da sessão seguinte e despa
chada à Comissão Especial eleita, da qual
participem, observada a respectiva propor
ção, representantes de todos os partidos.
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ATOS DO PRESIDENTE

Outubro de 200 I

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTA DOS no uso das atribuições que lhe confere a alínea ub" do item I do artigo 1°

do Ato da Me:·,a n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo nO

10.123 de 200'.

RESOLVE aherar o AlO do Presidente do dia 10 de junho de 1996,

publicado no Diário Oficial da União no dia 13 do mesmo mês e ano que aposentou

ALBERTINA PAULA RIBEIRO DA COSTA, pertencente à Categoria Funcional de Analista

Legislativo - ;.tribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, para incluir, a partir de 29 de março de 2001, a vantagem do § 1° do art 4° da

Resolução nO 70, de 1994, combinado com o artigo 2° do AlO da Mesa n° 41. de 29 de agosto de

1996. com fundamento na Decisão nO 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de

Contas da Unifio.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro

./~tJ~
10 NEVES

Presidente

de 2001.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item [ do artigo

10 do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do

Proce'.',so n° 9.481, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 03 de abril de 1991,

public,ldo no Diário do Congresso Nacional do dia 4 subseqüente, que aposentou

ALCWES DE SOUZA BARRETO, pertencente à Categoria Fun~ional de Analista

Legislnivo - atribuição Técnica Legislativo, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos D~':putados, pard incluir, a partir de 20 de abril de 1998, as vantagens prevista no § IOdo

artigo 10 e § IOdo artigo 4°da Resolução n° 70, de 24 de novembro de 1994; combinado com

o artilP 2° do Ato da Mesa n° 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na Decisão n°

481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Comas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

~"I>!f~

A' o NEVES
Presidente .
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O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no USO das atribuições que lhe confere a alínea "1>" do item 1 do artigo

1° do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos

Processos nOs 2.710 de 2001, e 2.711/2001,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 19 de setembro de 1995,

publicado no Diário Oficial da União do dia 25 subseqüente, que aposentou ALDEMAR

DA SllLVA MOURA, pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo 

atribuição Técnica Legislativo, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

para in';luir, a partir de 02 de fevereiro de 2001, as vantagens previstas no § 1° do artigo 4°

da Resoluçiio n° 70, de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa n° 41, de 29 de

agosto de 1996, com fundamento na Decisão n° 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do

Tribun,II de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.
,

~~wA' CIO NEVES
Presidente •

o PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DEPUTADOS. no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo 1°

do Ato da Me38 n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos Processos n°

8.838, de 1990,52.823, de 1994, 25.423/96 e 9.182/1998,

RESOLVE alterar o Ato da Mesa de 19 de abril de 1988, publicado no

Diário do COlgresso Nacional no dia 20 subseqüente, que aposentou ALíRL.\. RODRIGUES

CORRÊA, pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica

Legislativa, Pldrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de

09 de abril (:e 1990, a vantagem prevista no item II do art. 193 da Resolução n° 67, de

09/05/1962; " partir de 1° de julho de 1994, a vantagen: prevista no § ]0 do artigo l° da

Resolução nO 70, de 24 de novembro de 1994; a partir de \O de outubro de 1996, a vantagem do

item J] do art,go 193 da Resolução nO 67, de 09 de maio de 1962; e, a partir de 14 de abril de

1998, as vant;\gens do artigo 15 da Lei nO 9.527, de \O de dezembro de 1997 e do § 1° du artigo

4° da mencionada Resolução nO 70, de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa nO 41,

de 29 de agosto de 1996, com fundamento na Decisão nO 481 - Plenário, de 06 de agosto de

1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

\t(~

A 'CIO ~EVES

Presidente
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

Outubro de 2001

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo l°

do Ato da Mestl n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos Processos nOs

52.295, de 1994, 121.069, de 1996 e 8.757, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 29 de março de 1988,

de 2001.outubroCÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de

publicado no Diário Oficial da União do dia 05 de abril subseqüente, que aposentou ALMIR

WASHINGTON DE FREITAS, pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo 

atribuição Inspetor de Segurança Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, par.1 incluir, a partir de 1° de jullio de 1994, a vantagem prevista no § l° do artigo I° da

Resolução n° 70, de 24 de novembro de 1994; a panir de 08 de outubro de 1996, a vantagem do item

11 do artigo 193 da Resolução n° 67, de 09 de maio de 1962; e, a partir de 07 de abril de 1998, as

vantagens do altigo 15 da Lei n° 9.527, de 10 de dezembro de 1997, e do § l° do artigo 4° da

mencionada Re:'lOlução n° 70, de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa n° 41, de 29 de

agosto de 1996, com fundamento na Decisão n° 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal

de Contas da União.

1

1~O NEVES

PresideIlle

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEFUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do

artigo ]0 do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta

do PTücesso nO 23.104, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato da Mesa de 10 de junho de 1996,

de 2001.

publicado no Diário Oficial da União do dia 13 do mesmo mês e ano, que aposentou

ALVlMAR DE JESUS SALAZAR FROTA, pertencente à Categoria Funcional de

Analirta Legislativo - atribuição Inspetor de Segumnça Legislativa, Padrão 45, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de 16 de setembro de

1998, a vantagem prevista no § l° do artigo 4° da Resolução n° 70, de 24 de novembro de

1994, combinado com o artigo 2° do ato da Mesa nO 41, de 29 de agosto de 1996, com

fundaraento na Decisão n° 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de

Conta~ da União.

cÂMARA DOS DEPUTJOS'm~~

. CIO NEVES
• Presidente
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alinea ub" do item I do artigo 1°

do Ato da Mt'sa nO 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos Processos nOs

1.864, de 19Ç:S, 24.954, de 1996 e 7.148, de 1998,

RESOL VE alterar o Ato do Presidente de 04 de outubro de 1990,

publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 15 subseqüente, que aposentou AMANCIO

MANOEL LOPES, pertencente à Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição

Agente de Tnnsporte Legislativo, Padrão 30, do Quadro de Pessoal da Càmara dos Deputados,

para incluir, .} partir de l° de julho de 1994, as vantagens previstas no ~ )0 do artigo 1° da

Resolução nO 70, de 24/11/1994; a partir de 08 de outubro de 1996, a vantagem do item 11 da

Resolução nO 67, de 09 de maio de 1962; e, a partir de 30 de março de 1998, as vantagens

previstas no Jrtigo 15 da Lei n° 9.527, de 10 de dezembro de 1997 e no § 1° do artigo 4° da

Resolução nO 70, de 24 de novembro de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa nO 41,

de 29 de ago,lo de 1996, com fundamento na Decisão nO 481 - Plenário, de 06 de agosto de

1997, do Tribunal de Contas da União.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 200 I.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTAOOS I no uso das atnbuições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo 1°

do Ato da Mesa n° 205, de 28 d.e junho de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo n°

31.435, de 199Ç;,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 30 de abril de 1997,

publicado no [Iiário Oficial da União do dia 08 do mês subseqüente, que aposentou ANTONIO

ALAÔR MOREIRA pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica

Legislativa, Patrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de Ii

de novembro d.'l 1999, a vantagem do § 1° do artigo 4° da mencionada Resolução n° 70, de 1994,

combinado con"' o artigo 2° do Ato da Mesa nO 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na

Decisão n° 481 . Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

A·k~'f-PJ~~idem~~S (
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTA DOS no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item 1 do artigo 1°

do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos Processos nOs

52.770, de 1994 e 12.502, de ]998,

RESOL VE alterar o Ato do Presidente de 22 de Abril de ]993,

publicado no 0iário Oficial da União do dia 30 do mesmo mes e ano, que aposentou ANTÔNIO

AMÍLCAR J)E OLIVElRA LIMA, pertencente á Categoria Funcional de Analista Legislativo

. atribuição (onsultor Legislativo, Padrão 42, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

para incluir, ~j partir de 1° de julho de 1994, a vantagem prevista no ~ I° do artigo 1Q da

Resolução n° 70, de 24 de novembro de 1994, e, a partir de 04 de maio de 1998, a vantagem

prevista no § 1° do artigo 4° da mencionada Resolução na 70, de 1994, combinado ('.om o artigo

20 do Ato da Mesa na 4], de 29 de agosto de 1996, com fundamento na Decisão n" 48 \ 

Plenário. de Oó de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 200 I

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

de 2001.

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do

artigo l o do Ato da Mesa na 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta

dos Processos nOs 7040, de 1992 e 8918, de 1999,

RESOL VE alterar o Ato do Presidente de 23 de março de 1992,

publiccdo no Diário do Congresso Nacional do dia 24 do mesmo mês e ano, que

aposemou ANTONIO LOPES BAT1STA, pertencente à Categoria Funcional de

AnaliSl:l Legislativo - atribuição Técnica Legislativa Padrão 45, do Quadro de Pessoal

da Cârll3l'u dos Deputados, para incluir, a partir de [0 de julho de 1994, as vantagens

previst;1S no § 1° do artigo 1° da Resolução n° 70, de 24 de novembro de 1994; e, a partir

de 03 üe março de.: 1999, as vantagens do § 1° do artigo 4° da citada Resolução nO 70, de

1994, (ombinado com o artigo 2° do ato da Mesa n° 41, de 29 de agosto de \996, com

fundamento na Decisão nO 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de

Contas da União.

CÁMARA DOS DEPUTADOS:1:?e outubco

1:~s:~~
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPtJTADOS, no uso das atnouições que lhe confere a alínea "b" do item 1 do

artigo 1'J do Ato da Mesa n° 205, de 28 de jWlho de 1990, e tendo em vista o que consta

dos PrOI:eSSOS nOs 53.102, de 1994 e 11.435, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 03 de agosto de 1990,

publicado no Diário Oficial da União do dia 13 do mesmo mês e ano, que aposentou

ANTONIO TIBERY COSTA, pertencente à Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Def,utados, para incluir, a partir de 1° de julho de 1994, as vantagens previstas no § 1°

do artigl) }O da Resolução n° 70, de 24 de novembro de 1994; e, a partir de 1] de maio de

1998, as vantagens do § I° do artigo 4° da citada Resolução n° 70, de 1994, combinado

com o artigo 2° do Ato da Mesa nO 4], de 29 de agosto de 1996, com fundamento na

Decisão nO 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

cÂMARA DOS DEPUTAD~S'm,':': o~tubro d, 2001.

IONE~
l/ Presiden~;'" /

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atnouições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo l°

do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo nO

]8.738, de 200],

RESOLVE alterar o Ato do Presidente 11 de dezembro de 1990,

publicado no Diário do Congresso Nacional do mesmo dia, mês e ano, que aposentou APARECIDO

SQUlPANO, pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo· atribuição [nspetor de

Segurança Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a

partir de 04 d~ jw1ho de 2001, a vantagem do § I° do artigo 4° da mencionada Resolução nO 70, de

1994, combitudo com o artigo 2° do Ato da Mesa nO 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento

na Decisão n° 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

"'~
. U-

~NEVES
Presidente



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS49206 Quinta-feira 11

o PRESIDENTE DA

Outubro de 2001

CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo 1°

do Ato da Mf~sa n° 205, de 28 de junho de )990, e tendo em vista o que consta do Processo nO

10.935, de 19~;'8,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 03 de abril de 1995,

publicado no Diário Oficial da União do dia 07 do mesmo mês e ano, que aposentou ARLETE

ALVES DE AZEVEDO pertencente à Categoria FuDcianal de Analista Legislativo - atribuição

Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a

partir de 06 (k maio de 1998, a vantagem do § I° do artigo 4° da mencionada Resolução n° 70, de

1994, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa nO 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento

na Decisão nO 481 - Plenário, de 06 de ago~'to de 1997, do Tribunal de Contas da União.

cÂMARA DOS DEPUTADOS,

o PRESIDENTE DA

de 2001.

CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo 1°

do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de )990, e tendo em vista o que consta do Processo nO

21.083, de )9"'8,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 03 de abril de 1995,

publicado no Diário Oficial da União do dia 06 do mesmo mês e ano, que aposentou ARMANDO

AUGUSTO DE SOUSA pertencente à Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição

Agente de Serviços Legislativos, Padrão 30, do Quadro de Pessoal da Càmara dos Deputados, para

incluir, a partÍi° de 21 de agosto de 1998, a vantagem do § l° do artigo 4° da mencionada Resolução

na 70, de 199t:, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa na 41, de 29 de agosto de 1996, com

fundamento nz. Decisão n° 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

~~~
A 10 NEVES

Presidente
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS. no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item 1 do artigo la

do Ato da Mesa n° 205. de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo na

22.069/99.

RESOL VE alterar o Ato do Presidente de 22 de março de

1996. publicaóo no Diário Oficial da União do dia 29 do mês subseqüente, que aposentou

BENEDITO JOVITO LEITÃO, pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo 

atribuição TécI'ica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para

incluir, a partir de 13 de ju lho de 1999. as vantagens previstas no § 1° do artigo 40 da Resolução

na 70, de 24 de novembro de 1994, e, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa na 41, de 29

de agosto de 1')96, com fu ndamento na Decisão na 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do

Tribunal de Coatas da União.

CÀMARA DOS DEPUTADOS, em lO de outubro de 2001.

A'ClO~H
President;'" /

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alÚlea "b" do item I do artigo

1° do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos

Processos nOs 51.836 de 1994, e 7.178, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 11 de dezembro de 1990,

publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 10 de fevereiro de 1991, que aposentou

BENEDlTO RODRIGUES DA SILVA, pertencente à Categoria Funcional de Analista

Legisktivo - atribuição Inspetor de Segurança Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal

da Câ;nara dos Deputados, para incluir, a partir de la de julho de 1994, as vantagens

previstas no § 1° do artigo 1° da Resolução n° 70, de 24 de novembro de 1994; e a partir de

31 de março de 1998 a vamagem do § lOdo artigo 40 da Resolução nO 70, de 1994,

combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa na 41, de 19 de agosto de 1996, com fundamento

na Dec ISão na 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1991,. do Tribunal de Comas da União.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEP'UTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo

t o do Ato da Mesa n" 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos

Processos nas 4.720 de 1995, e 18.741, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presiderne de 25 de abril de 1990,

public<:;do no Diário Oficial da União do dia 03 de maio de 1990, que aposentou BENONI

RODRIGUES, pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição

TéçniCl Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para

incluir, a partir de I° de julho de 1994, as vantagens previstas no § IOdo artigo 10 da

Resolução n° 70, de 24 de novembro de 1994; e; a partir de 16 de julho de 1998.as vantagens

previstas no § 1" do artigo 40 da Resolução nO 70, de 1994, combinado com o Ato da Mesa

n° 41, ie 29 de agosto de 1996, com fundamento na Decisão nO 481 - Plenário, de 06 de

agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

·'U
AÉ I NEVEst

Presidente

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

de 1998,

DEPUTADOS I no uso das atribuições que llie confere a alinea "b" do item I do artigo la

do Ato da Me~;a na 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo na 6.732,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 11 de abril de 1995,

publicado no Diário Oficial da União do dia 20 subseqüente, que aposentou CARM}:N SÍLVIA DE

MANTOVA penencente à Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Adjunto

Parlamentar, Pldrão 3D, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, pam incluir, a partir de 23

de março de '.998, a vantagem do § l° do artigo 40 da mencionada Resolução na 70, de )994,

combinado cal n o artigo 20 do Ato da Mesa na 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na

Decisão na 481 .. Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, de 2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do

artigo }O do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta

dos ProceS:iOS n° 20.010, de 1999,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente do dia 13 de abril

de 1993, publicado no Diário Oficial da União do dia 20 do mesmo mês e ano, que

aposentou CHESLAINE FRANCISCONI, pertencente à Categoria Funcional de Técnico

Legislativc - atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão 30, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, para incluir, a partir de 18 de junho de 1999, as vantagens previstas no

artigo 15 da Lei n° 9.527, de 10 de dezembro de 1997, e no § la do artigo 4° da Resolução

na 70, de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa nO 41, de 29 de agosto de '996,

com fundamento da Decisão na 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de

Contas da União.

cÂMARA DOS DEPUTADO~~e outubro de 2001.

AY;IDN.:;}-P
./ president~E~ J

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuiçôes que lhe confere a alÚlea "b" do item I do

artigo I° do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta

dos Processo> nO 12.366, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente do dia 10 de abril

de 1996, publicado no Diário Oficial da União do dia Ió do mesmo mês e ano, que

aposentou CíCERO LUCAS DE BARROS, pertencente à Categoria Funcional de

Técnico Legislativo - atribuição Agente de TranspOle Legislativo, Padrão 30, do Quadro de

P~ssoal da Cimara dos Deputados, para incluir, a partir de 27 de maio de 1998, a vantagem

prevista no § )0 do artigo 4° da citada Resolução nO 70, de 1994, combinado com o artigo 2°

do Ato da Nesa na 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento da Decisão nO 481 _

Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

de 2001.
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O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo l°

do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo n°

10.063, de 200.,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente do dia 24 de maio de

1996, publicad,) no Diário Oficial da União do dia 30 do mesmo mês e ano, que aposentou CLARA

REGINA MACHADO, pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição

Técnica Legisiativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a

panir de 28 de março de 2001, a vantagem prevista no § 1° do artigo 4° da Resolução n° 70, de 24 de

novembro de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa nO 41, de 29 de agosto de 1996, com

fundamento na Decisão n° 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 200\.

AEIO~
presi:e~:E/

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do

artigo 1° do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta

dos Processo> nUs 53.173, de 1994, 26.293, de 1996 e 069, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 11 de

dezembro de 1990, publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 03 de fevereiro de

1991, que aposentou CONCEIÇÃO JOSÉ MACÊDO, pertencente à Categoria Funcional

de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal

da Câmara d(,s Deputados, para incluir, a partir de 1Ude julho de 1994, a vantagem prevista

no § lOdo anigo 1° da Resolução nO 70, de 24 de novembro de 1994; a partir de 22 de

outubro de I<)96, a vantagem do item 11 do artigo 193 da Resolução nO 67, de 09 de maio de

1962; e, a pi.lltir de 02 de janeiro de 1998, as vantagens previstas no artigo 15 da Lei n°

9.527, de 10 de dezembro de 1997, e no § 1° do artigo 4° da citada Resolução nO 70, de

1994, combi:lado com o artigo 2° do Ato da Mesa nO 41, de 29 de agosto de 1996, com

fundamento .ta Decisão n° 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas

da União.

outubro de 2001.

NEVES )~
Presidente (
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe contere a alínea "b" do item J do

artigo IOdo Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do

Processo n° 22.583, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente do dia 08 de

agosto de 1996, publicado no Diário Oficial da União do dia 05 do mês subseqüente, que

aposentou DAIBES OTTONI D[ OLlV[IRA, pertencente à Categoria Funcional de

Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de 09 de setembro de 1998, a vantagem

prevista no § 1° do artigo 4° da Resolução n° 70, de 24 de novembro de 1994, combinado

com o artigo 2° do Ato da Mesa nO 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento da

Decisão nO 48 t - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tnounal de Contas da União.

em10 de outub o de 2001.

~W
10 NEVES

Presidente

o PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DEPUTADOS. no uso das atribuições que lhe confere a alínea ub" do item I do artigo l°

do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo n°

19493, de 1998,

RESOL VE alterar o Ato do Presidente do dia 14 de fevereiro

de 1995, publicado no Diário Oficial da União do dia 21 do mês subseqüente, alterado pelo Ato

do Presidente de 27 de março de 1996 e publicado no Diário Oficial da União do dia 02 do mes

subseqüente, que aposentou DARCI DE SOUZA, pertencente à Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, para incluir, a partir de 03 de agosto de 1998, a vantagem prevista no § 1° do artigo

4° da Resolução n° 70, de 24 de novembro de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa

nO 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento da Decisão nO 481 - Plenário, de 06 de agosto

de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUT ADOS, em 10 de outubro de 2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

Outubro dt: 200 I

DEPUTADOS, no uSO das atribuições que lhe comere a alínea ''b" do item I do

artigo 1o do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos

Processos nOs 2.260, de 1995 e 22.676, de 2001,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 21 de maio de

1992, publicado no Diário Oficial da União do dia 28 do mesmo mês e ano, que aposentou

DERLY GOMES DE ALMEIDA, pertencente à Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Assistente Social, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, para incluir, a partir de 10 de julho de 1994, a vantagem prevista no § lOdo anigo

10 da Resolução nO 70, de 24 de novembro de 1994; e, a partir de 17 de julho de 200 I, a

vantagem prevista no § IOdo artigo 40 da citada Reso lução nO 70, de 1994, combinado com o

artigo 2° do Ato da Mesa n° 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na Decisão n° 481

- Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, m:UUbro de2001.

CIONE~
Presidente (

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS. no uso das atnõuiçQes que lhe C<lnfere a allnea ub" do item I do

artigo 1° do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos

Processos nOs 2.398, de 1995 e 6.692, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 11 de dezembro

de 1990, publicado no Diário do Congresso Nacional do dia I° de fevereiro de 1991, que

aposentou DlLSON SANTOS LIMA, pertencente à Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribui?ão Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, para incluir, a partir de l° de julho de 1994, a vantagem prevista no § 1° do artigo

1° da Resolução n° 70, de 24 de novembro de 1994; e, a partir de 23 de janeiro de 1998, a

vantagem prevista no § la do artigo 4° da citada Resolução nO 70, de 1994, combinado com O

artigo 2° do Ato da Mesa n° 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na Decisão n° 481

- Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

de 2001.
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o PRESIDENTE DA

Quinúl-feira I I 49213

CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no USO das atn"buições que lheconfere aalínea"b" do item I do artigo l°

do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo n°

13.335, de 2000,

RESOLVE aherar o Ato do PresideIúe do dia 11 de abril de

1995, publicado no Diário Oficial da União do dia 20 do mesmo mês e ano, que aposentou DIRCEU

GONÇALVES DA SILVA, pertencente à Categoria Funcional de Técnico Legislativo· atribuição

Agente de Transporte Legislativo, Padrão 30, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para

incluir, a partir de 27 de junho de 2000, a vantagem prevista no § l° do artigo 4° da Resolução nO 70,

de 24 de novembro de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa nO 4 t, de 29 de agosto de

)996, com fundamento na Decisão n° 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas

da União.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro

.
A )ONE~

preSiden:E~ (

de 2001.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atnbuições que lhe confere a alínea 'iJ" do item I do artigo )0

do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo n°

19.488, de 1998,

RESOLVE aherar o Ato do Presidente do dia 13 de outubro de

1994, publicado no Diário Oficial da União do dia 18 do mesmo mês e ano, alterado pelo Ato do

Presidente de 16 de abril de 1996 e publicado no Diário Oficial do dia 23 do mesmo mês e ano, que

aposentou EDEN PEÇANHA DE SOUZA, pertencente à Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Inspetor de Segurança Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de 03 de agosto de 1998, a vantagem prevista no § 1° do

artigo 4° da Resolução n° 70, de 24 de novembro de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da

Mesa n° 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na Decisão n° 481 • Plenário, de 06 de agosto

de 1997, do Tribunal de Contas da União.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 200\.

,h~9(• O NEVES

Presidente .
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o PRESIDENTE DA
Outubro de 200 I

CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea ''b'' do item I do artigo l°

do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo nO

39.027, de 1997,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente do dia 02 de setembro de

1994, publicado no Diário Oficial da União do dia 08 do mesmo mês e ano, aherado pelo Ato do

Presidente de 14 de novembro de 1995 e publicado no Diário Oficial da União do dia 20 do mesmo

mês e ano, que aposentou EDUARDO PRADO, pertencente à Categoria Funcional de Analista

Legislativo. atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, para incluir, a partir de 12 de dezembro de 1997, a vantagem prevista no § 1° do artigo 4°

da Resolução nO 70, de 24 de novembro de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa nO 41,

de 29 de agosto de 1996, com fundamento na Decisão na 481 • Plenário, de 06 de agosto de \ 997, do

Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 200 l.

)~~10 NEVES

Presidente

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo 1°

do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo nO 8.426,

de 2001.

RESOLVE alterar o Ato do Presidente do dia 09 de julho de

1990, publicado no Diário Oficial da União do dia 17 do mesmo mês e ano, que aposentou ELBA

MACHADO VELOSO, pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição

Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a

partir de 03 de abril de 1998, as vantagens previstas no arti80 15 da Lei na 9.527, de 10 de dezembro

de 1997, e no § )0 do artigo 4° da Resolução na 70, de 24 de novembro de 1994, combinado com o

artigo 20 do Ato da Mesa na 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na Decisão n°

481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTAOOS, em 10 de outubro

J

AÉ O~VE9-P
esidente~" (

de 1998,
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do
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artigo lado Ato da Mesa na 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do

Processo n° 31.236, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente do dia 09 de abril

de 1996, publicado no Diário Oficial da União do dia 12 do mesmo mês e ano, que

aposentou ELIANE CASSAS DO AMARAL TRAVASSOS VlDIGAL, pertencente à

Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir. a partir de 07 de dezembro de

1998, a vantagem prevista no § 1° do artigo 40 da Resolução na 70, de 24 de novembro de

1994, combinado com o artigo 1:' do Ato da Mesa na 4\, de 29 de agosto de 1996, com

fundamento da Decisão na 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas

da União.

em 10 de outubro de 2001.

I~~~
President~OJU (

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo 10

do Ato da Mesa na 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo nO 7.936,

de 1999,

RESOLVE alterar o Ato da Mesa de 22 de outubro de 1964,

publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 24 do mesmo mês e ano, que aposentou

ELYSEU ADAlL DE ALVARENGA FREIRE, pertencente à Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atn'buição Técnica Legislativa. Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados. para incluir, a partir de 25 de fevereiro de 1999, as vantagens do artigo 15 da Lei n°

9.527, de 10 de dezembro de 1997, e do § 10 do artigo 40 da citada Resolução na 70, de 1994,

combinado com o artigo 20 do Ato da Mesa na 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento

na Decisão nO 481- Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro

"':f'CIO NEVES

Presidente

de 2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

Outubro de 2001

DEPUTADOS, no uso das atribuições que fue confere a alínea "b" do item I do

artigo [0 do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do

Processo n° 3.415, de 2001,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente do dia 05 de abril

de 1995, publicado no Diário Oficial da União do dia 12 do mesmo mês e ano, que

aposentou ESTHER ALVES BARBOSA, pertencente à Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Agente de Serviços Legislativos, Padrão 30, do Quadro de Pessoal

da Càmara dos Deputados, para incluir, a partir de 07 de fevereiro de 2001, a v-dlltagem

prevista no § I° do artigo 4° da Resolução nO 70, de 24 de novembro de 1994, combinado

com o artigo 2° do Ato da Mesa n° 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento da

Decisão nO 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTAOOS, em 10 de outubro de 2001.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do

artigo lOdo Ato da Mesa na 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do

Processo n° H.580, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato da Mesa de 25 de abril de

1979, publkado no Diário do Congresso Nacional do dia 03 do mês subseqüente, que

aposentou ESTHER CORDEIRO PEREIRA DA SILVA, pertencente à Categoria

Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro

de Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de 06 de abril de 1998, as

vantagens previstas no artigo 15 da Lei nO 9.527, de 10 de dezembro de 1997, e no § la do

artigo 4° da Resolução nO 70, de 24 de novembro de 1994, combinado com o artigo 2° do

Ato da Mesa n° 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento da Decisão nO 481 

Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUT~~S'm:t-;",---'-I-"-
A 10 NEVES

Presidente

2001.



Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira I1 49217

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS I no uso das atnbuiçôes que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo }O

do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 199<l, e tendo em vista o que consta do Processo nO

16.948, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presideme de 11 de abril de 1995,

publicado no Diário Oficial da União do dia 20 do mesmo mês e ano, alterado pelo Ato do

Presidente de 07 de julho de 1995 e publicado no Diário Oficial da União do dia 14 do mesmo mês e

ano, que aposentou EVÓDlO BERNARDINO, pertencente à Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Agente de Transporte Legislativo, Padrão 30, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de 30 de junho de 1998, a vantagem prevista 00 § 1° do

artigo 4° da Resolução nO 70, de 24 de novembro de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da

Mesa nO 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na Decisão n° 481 - Plenário, de 06 de agosto

de 1997, do Tribunal de Contas da União.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

fi:.:~/~~ent:~~ (

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

de 2oo\.

DEPUTADOS I no uso das atnbuiçôes que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo 1°

do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo nO

29.505, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 05 de março de 1996,

publicado no Diário Oficial da União do dia 13 do mesmo mês e ano, que aposentou FACI

EDUARDO DE OLIVEIRA, pertencente à Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição

Adjunto Parlamentar, Padrão 30, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a

partir de 24 de novembro de 1998, a vantagem do § 1° do artigo 4° da Resolução n° 70, de 1994,

combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa n° 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na

Decisão n° 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOSDEPU~TADOS, em 1~, de outubro

C".;::.

, 10 NEVES"'OSId,nte~
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alfnea "b" do item I do artigo l°

do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos Processos nOs

52.780, de 1994,25.878, de 1996 e 4.329, de 2001,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 11 de setembro de

1990, publicado no Diário Oficial da União do dia 18 do mesmo mês e ano, que aposentou FLÁVIO

BASTOS RAMOS, pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição

Administrador, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de

I" de julho de ;994, a vantagem prevista no § 1°do artigo ]°da Resolução n° 70, de 24 de novembro

de 1994; a partir de 15 de outubro de 1996, a vantagem do item II do artigo 193 da Resolução n° 67,

de 09/05II 962; e, a partir de 12 de fevereiro de 200I, as vantagens previstas no artigo I5 da Lei n°

9.527, de 10 de dezembro de 1997, e no § l° do artigo 4° da mencionada Resolução nO 70, de 1994,

combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa n° 41, de 29 de agosto de ]996, com fundamento na

Decisão n° 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de ContaS da União.

CÂMARA nos DEPUTAnos, em 10 de outubro de 2001.

Á~~
o PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que llie confere a alínea "b" do item I do

artigo 1° do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos

Processos nOs] .872, de ]995 e 6.339, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 11 de dezembro

de 1990, publicado no Diário do Congresso Nacional do mesmo dia, mês e ano, que

aposentou )<"LORIANO RIBEIRO, pertencente à Categoria FunCionaI de Técnico

Legislativo - atribuição Agente de Transporte Legislativo, Padrão 30, do Quadro de Pessoal

da Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de I° de julho de 1994, a vantagem prevista

no § 1° do artigo l° da Resolução nO 70, de 24 de novembro de 1994; e, a partir de 16 de

março de 1998, a vantagem prevista 110 § 1° do artigo 4° da citada Resolução n° 70, de 1994,

combinado com o artigo Z!' do Ato da Mesa nO 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento

na Decisão nO 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de ContaS da União.

CÂMARA OOSD"PUT~:~~de2001.

t:::~e~~ (
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que llie confere a alínea "b" do item I do anigo l°

do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo n° 9.100,

de 2001,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 13 de março de 1997,

publicado no Diário Oficial da União do dia 18 do mesmo mês e ano, que aposentou FRANCISCA

ALVES DE FREITAS, pertencente à Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição

Agente de Serviços Legislativos, Padrão 30, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para

incluir, a partir de 16 de março de 2001, as vantagens previstas no artigo 15 da Lei nO 9.527, de la de

dezembro de 1997, e no § l° do artigo 4° da citada Resolução nO 70, de 1994, combinado com

o artigo 2° do Ato da Mesa n° 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na Decisão

n° 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

cÂMARA DOS DEPUTAOOS, em 1O de ou t ub r o de 2001.

\.o~
10 NEVES

Presidente

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atnbuições que lhe confere a alínea "b" do item I do anigo l°

do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo nO

124.617, de 1999,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de l3 de janeiro de 1997,

publicado no Diário Oficial da União do dia 20 do mesmo mês e ano, que aposentou FRANCISCO

AMARAL MELO, pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição

Assistente Técnico, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Càmara dos Deputados, para incluir, a partir

de 21 de setembro de 1999, a vantagem prevista no § 1° do artigo 4° da Resolução n° 70, de 24 de

novembro de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa nO 41, de 29 de agosto de 1996, com

fundamento na Decisão nO 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.
./

C[~~~
Presidente
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

Outubro de 200 I

DEPUTADOS, no USO das atribuições que lhe confere a alínea "b" do icem I do artigo 10

do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos Processos nOs

29.568, de 1995,25.177, de 1996 e 6.741, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 28 de outubro de

1991, publicado no Diário Oficial da União do dia 31 do mesmo mês e ano, que aposentou

FRANCISCO BARBOSA DO NASCIMENTO, pertencente à Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Agente de Transporte Legislativo. Padrão 30, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de 10 de julho de 1994, a vantagem prevista no § 1° do

artigo la da Resolução na 70, de 24 de novembro de 1994; a partir de 09 de outubro de 1996, a

vantagem do item 11 do artigo 193 da Resolução na 67, de 09 de maio de 1962; e, a partir de 24 de

março de 1998, as vantagens previstas no artigo 15 da Lei n° 9.527, de 10 de dezembro de 1997, e no

§ 1° do artigo 4° da citada Resolução n° 70, de 24 de novembro de 1994, combinado com o artigo ZO

do Ato da Mesa n° 41, de 29 de <Ib'OSlO de 1996, com fundamento na Decisão n° 481 - Plenário, de 06

de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARAOOSDEPUTADOS,eml0 de outubro de 2001.

'~10 NEVES

Presidente

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alinea "b" do item 1 do

artigo I° do Ato da Mesa na 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do

Processo n° 6.627, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente do dia 30 de abril

de 2001.CÂMARA DOS DEPUTADOS, em10 de outubro

.kro~
J~~id~~r

de 1997, publicado no Diário Oficial da União do dia 12 do mês subseqüente, que

aposentou FRANCISCO MORENO MOHEDANO, penencente à Categoria Funcional

de Analista Legislativo - atribuição Técnico em Material de Patrimônio, Padrão 45, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de 20 de março de 1998,

a vantagem prevista no § 10 do artigo 4° da Resolução na 70, de 24 de novembro de 1994,

combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa nO 41, de 29 de agosto de 1996, com

fundamento da Decisão na 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Comas

da União.
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o PRESlDENTE DA CÂftfARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I·do

artigo l° do Ato da Mesa 0.° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que

consta dos f'rocessos nOs 53.320, de 1994,25.067, de \996 e \ 7.800, de 2001,

RESOLVE alterar o Ato da Mesa de 09 de dezembro de

1988, publicndo no Diário do Congresso Nacional do dia 13 do mesmo mês e ano, que
aposentou I "RANCISCO RODRIGUES I"EREmA, pertencente à Categoria

Funcional dt: Analista Legislativo - atribuição Inspetor de Segurança Legislativa,

Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Cámara dos Deputados, para incluir, a
panir de 1° d.: julho de 1994, a vantagem prevista no § \° do artigo 1° da Resolução nO
70, de 24 de novembro de 1994; a partir de 08 de outubro de 1996, a vantagem do

item 11 do artigo 193 da Resolução n.o 67, de 09 d~ maio de 1962; e, a partir de 24 de

maio de 200 I, as vantagens do artigo 15 da Lei n.° 9.527, de ) O de dezembro de

1997, e do § lO do artigo 4° da mencionada Resolução n.o 70, de 1994, combinado
com o artigo 2° do Ato da Mesa n.o 41, de 29 de agosto de 1996, com

fundamento na Decisão n.o 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de

:.contas da União
CÂJ.'\iARA DOS DEPUTADOS,#m 10 de outu9J;.o de 2001.

~~
Ü

AÉ O írF.VES
Presidente

o PRESIDENTE DA CÂ111ARA DOS
.DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item [do

artigo 1° do Ato da Mesa n.o 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que

consta dos Processos nOs 52.912, de 1994 e 9.973, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 14 de janeiro de

1994, public3do no Diário Oficial da União do dia 19 do mesmo mês e ano, que

aposentou FRANCISCO TAVARES OUVEIRA, pertencente à Categoria

Funcional di,: Técnico Legislativo - atribuição Agente de Transporte Legislativo,

Padrão 30, d•• Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de l°

de julho de 1994, a vantagem prevista no § I° do artigo 1° da Resolução nO 70, de 24

de novembro de 1994; e, a partir de 30 de abril de 1998, a vantagem prevista no §1°

do artigo 4° da mencionada Resolução n.o 70, de 1994, combinado com o artigo 2° do

Ato da Mesa n.o 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na Decisão

n.o 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2ool.

AO ~>~~ iJ
tfiiden?;ST
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do

artigo lOdo Ato da Mesa n. 1I 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que

consta do Processo n° 18.563, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 02 de maio de

1995, publicado no Diário Oficial da União do dia 08 do mesmo mês e ano, que

aposentou FRANCISCO VIEIRA FILHO, pertencente à Categoria Funcional de

Analista Legislativo - atribuição Técnico em Comunicação Social, Padrão 45, do

Quadro de l)essoa] da Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de 13 de julho

de 1998, a vantagem prevista no § 1° do artigo 40 da Resolução n° 70, de 24 de

novembro de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa n.o 41, de 29 de

agosto de 1996, com fundamento na Decisão n.o 481- Plenário, de 06 de agosto de

1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADO em 10 de outubro de 2001.

AÉ O~E~
Preside~~:S (,

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTA DOS. no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo 1°

do Ato da Me~a n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo n°

4.363, de 1998.

RESOL VE alterar o Alo do Presidente do dia 17 de junho de

1997, publicacio no Diário Oficial da União do dia 23 do mesmo mês e ano, que aposentou

GEISA MARrA BEZERRA DE MEDEIROS. pertencente à Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão 30, do Quadro de Pessoal da Càmara dos

Deputados, p~ra incluir, a partir de 26 de fevereiro de ]998, a vantagem prevista no § IOdo

artigo 4° da R..:solução n° 70, de 24 de novembro de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da

Mesa nO 41, d.: 29 de agosto de 1996. com fundamento na Decisão n° 481 - Plenário, de 06 de

agosto de 199/, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

A'!~~j~:~idente
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o PRESIDENTE DA. CÂA-fARA DOS
DEPUTA1.POS. no uso das atribuições que lhe confere a alínea ub" do item I do artigo l°

do Ato da Mesa n° 20S, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo n°

1.723, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente do dia 14 de fevereiro

de 1995, public<Jdo no Diário Oficial da União do dia 22 do mesmo mes e ano, que aposentou

GEN ECI NUN )-:S DA SILVA, pertencente à Categoria Funcional de Técnico Legislativo 

atribuição Agenle de Transporte Legislativo, Padrão 30, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, para incluir, a partir de 22 de janeiro de 1998, a vantagem prevista no § lOdo art. 40

da Resolução nO 70, de 1994, combinado com °art. 2° do Ato da Mesa n° 41, de 29 de agosto

de 1996, com fundamento na Decisão n° 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de

Contas da União

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro

. 6>~(A o NEVES

Presidente

de 2001.

o PRESIDENTE DA CÂlVJARA DOS
DEPUTADOS, no USO das atnbuições que lhe confere a alinea "b" do item I do artigo

1° do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do

Processu n° 10.159, de 2001,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 05 de março de 1996,

publicado no Diário Oficial da União do dia 13 do mesmo mês e ano, que aposentou

GERClNO DA SILVA FILHO, pertencente à Categoria Funcional de Técnico Legislativo

- atribuição Agente de Serviços Legislativos, Padrão 30, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, para incluir, a partir de 29 de março de 2001, a vantagem prevista no § 1° do

artigo 4° da Resolução nO 70, de 24 de novembro de 1994; combinado com o artigo 2° do

Ato da Mesa n° 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na Decisão nO 481 - Plenário,

de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

cÂM.«\R.A DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.



49224 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 200 I

o PRESIDENTE DA CÂAJARA DOS
DEPUrA DOS. no uso das atribuições que lhe conl\:re a alínea "b" do it<Jm I do artigo 10

do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos Processos nOs

1.44 J, de 1995,26. J 16, de 1996 e 8.5 16, de 1998,

RESOL VE alterar o AlO do Presidente do dia 26 de fevereiro

de 1992, publiodo no Diário do Congresso Nacion:ll do dia 27 do mesmo mês e ano, que

aposentou GILHETE DESIDÉRIO ROCHA, pertencente à Categoria Funcional de Analista

Legislativo - aíl ilJuíção Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Dcputados, para incluir, a partir de 10 de julho de 1994, a vantagem prcvista no § IOdo artigo 10

da Resoluçio n" 70, de 24 de novembro de 1994; a partir de 18 de outubro de 1996, a vantagem

do item II do anigo 193 da Resolução n° 67, de 09 de maio de 1962; e, a partir de 06 de abril de

1998, as vantagens previstas no artigo 15 da Lei n° 9.527, de 10 de dezembro de 1997, e no § 10

do artigo 4° da citada Resolução nO 70, de 1994, combinado com o art. 2° do Ato da Mesa nO 4 I,

de 29 de 3g,OStl' de 1996, com fundamento na Decisão nO 481 - Plenário, de 06 de agosto de

1997, do Tribuml de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

~.~
~

10 NEVES
Presidente

o PRESIDENTE nA cÂlVJARA DOS
DEPUTA.DOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do

artigo I° do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta

dos ProceSS(IS nOs 52.787, de 1994,28.362, de 19% e 22.936, de 2001,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 04 de outubro

de 1990, publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 15 do mesmo mês e ano,

alterado pelo Ato publicado no dia 24 de abríl de 1992, que aposentou IVAN FERREIRA

DE MENK'--ES, pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição

Inspetor de Segurança Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados. para incluir, a partir de 1° de julho de 1994, a vantagem prevista no § 1° do

artigo la da Resolução nO 70, de 24 de novembro de 1994; a partir de 07 de novembro de

1996, a vantagem do item 11 do artigo 193 da Resolução nO 67. de 09 de maio de 1962; e, a

partir de 27 de julho de 2001, as vantagens previstas no artigo 15 da Lei na 9.527, de 10 de

dezembro de 1997, e no § IOdo artigo 4° da citada Resolução nO 70, de 1994, combinado

com o artigu 2° do Ato da Mesa nO 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na

Decisão n° 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Comas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADO~', 1:~~utUbro de 2001.

AÉ ONEVES

Presidente
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o PRESIDENTE DA CÂMARA

Quinta-feira 11 49225

DOS
DEPVTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo

I° do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos

Processos nOs 1.579, de 1995, e 22.674, de 2001,

RESOLVE alterar o Ato da Mesa de 15 de junho de 1994, publicado

no Diário Oficial da União do dia 21 do mesmo mês e ano, que aposentou JOAQUIM

EVANCELlSTA BARRETO, penencente à Categoria Funcional de Técnico Legislativo

atribuiçf10 Agente de Segurança Legislativa, Padrão 30, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, para incluir, a panir de 10 de julho de 1994, a vantagem prevista no § IOdo

artigo I" da Resolução nO 70, de 24 de novembro de 1994; e, a panir de 17 de julho de 200 I,

a vantagt>m prevista no § 1° do artigo 4° da Resolução nO 70, de 24 de novembro de 1994,

combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa nO 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento

na Deci~ão nO 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

cÂMARA DOS DEPUTAD~S:m

ê
,: de outuO,o

. A IONE~
, Presiden~ES /

I

o PRESIDENTE DA CÂAfARA

de 2001.

DOS
DEPUTA DOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo

l° do Ato & Mesa n.o 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos

Processos 0.c5 1.580, de 1995 e 22.730, de 2001,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 12 de outubro de 1990,

publicado no Diário Oficial da União do dia 18 do mesmo mês e ano, que aposeotou

JOSAFÁ CAVALCANTE LACERDA, pertencente à Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, para incluir, a partir de l° de julho de 1994, a vantagem prevista no § 1° do

artigo l° da Resolução 0.° 70, de 24 de novembro de 1994; e, a partir de 18 de junho de

2001, a vanlagem prevista no § 1° do artigo 4° da citada Resolução n.o 70, de 1994,

combinado ~om o artigo 2° do Ato da Mesa n.o 41, de 29 de agosto de 1996, com

fundamento na Decisão n.o 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas

da União.

CMiARA. DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro

~ '#
<-.-'G

A' 10 NEVES
Presidente

de 2001.
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o PRESIDENTE DA

Outubro de 2001

CÂMARA DOS:
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo 1°

do Ato da Mes:.l nO 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos Processos nOs

28.487, de 1997 e 17.191, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de OI de fevereiro de

1995, publicadc no Diário Oficial da União do dia 10 do mesmo mês e ano, que aposentou JOSÉ

ABADfO DA FONSECA, pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição

Técnica Legisl~tiva, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a

partir de 22 de ügosto de 1997, a vantagem prevista no § 1° do artigo 1° e o artigo 4° da Resolução n°

70, de 24 de novembro de 1994.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, e 10 de outubro de 2001.

o PRESIDENTE DA CÂlJtfARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item 1 do artigo

l° do Ato da Mesa 0.° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos

Processos n.o:; 53.146, de 1994,25.070, de 19% e 17.867, de 2001,

RESOLVE alterar o Ato da Mesa de 12 de dezembro de 1988,

publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 13 subseqüente, que aposentou JOSÉ

ANTONIO J.lCASSALl, pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo 

atribuição ln~petor de Segurança Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, para incluir, a partir de la de julho de 1994, a vantagem prevista no § l° do

artigo 10 da Resolução 0.° 70, de 24 de oovembro de 1994~ a partir de 08 de outubro de 1996,

a vantagem do item rr do artigo 193 da Resolução 0.° 67, de 09 de maio de 1962; e, a partir

de 25 de maio de 2001, as vantagens previstas no artigo 15 da Lei 0.° 9.521, de 10 de

dezembro de 1997, e no § l° do artigo 4° da citada Resolução 0.° 70, de 1994, combinado

com o Brtigc 2° do Ato da Mesa 0.° 41, de 29 de agosto de 19%, com fundamento na

Decisão 0.° 4~1 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do TribWlal de Contas da União.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

fi '~~

A' 10 NEVES
Pre9idente
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o PRESIDENTE DA CA~/ARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea Ub" do item I do artigo

1° do Ato da Mesa n.o 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do

Processo n..° 2.652, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 14 de outubro de 1994,

10 de outubro de 200\.

~~~A ~ 10 NEVES
, Presidente ,.

lJA L'AMARA DOSY KbSlU bJV11:..'u

alterado pelLl Ato de 23 de abril de 1996, e publicados, respectivamente, DOS Diários Oficial

da União dos dias 21 de outubro de 1994 e 29 de abril de 1996, que aposentou JOSÉ

BELMINO DOS SANTOS, pertencente à Categoria Funcional de Técnico Legislativo 

atribuição Agente de Transporte Legislativo, Padrão 30, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, para incluir, a partir de 03 de fevereiro de 1998, a vantagem do § l° do artigo

4° da Resolução D.o 70, de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa n.o 41, de 29 de

ago~io de 1996, com fundamento na Decisão n.o 481- Plenário, de 06 de agosto de 1997, do

Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em

DEPUTA DOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do

artigo 1° do Ato da Mesa n.o 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que

consta dos Processos nOs 52.995, de 1994 e 22.856, de 2001,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente do dia 18 de

novembro de 1994, publicado no Diário Oficial da União do dia 28 do mesmo mês e

ano, que aposentou JOSÉ BEZERRA LEITE, pertencente à Categoria Funcional de

Técnico Legislativo - atribuição Agente de Serviços Legislativos, Padrão 30, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para considerá-lo aposentado, a partir

da publicação do referido Ato, com a vantagem prevista no §1° do artigo 10 da

Resolução n." 70, de 24 de novembro de 1994; e, incluir, a partir de 24 de julho de

2001, a vantJgem do § l° do artigo 4° da Resolução n.o 70, combinado com o

artigo 20 do Ato da Mesa n.o 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na

Decisão 481· Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

AÉ~~~
~~ident:~ /
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o PRESIDENTE DA CÂJ1JARA DOS

DEPUTADOS, no USO das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo

1° do Ato da Mesa n.o 205, de 28 de junho de 1990. e tendo em vista o que consta do

Processos n.o 2.382, de 2001,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 03 de abril de 1995,

publicado no Diário Oficial da União do dia 07 do mesmo mês e 1III0, que aposentou JOSÉ

CAPlSTRANO PEREIRA, pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo 

atribuição tviédico, PadrdO 45, do Quadro de Pessoal da Càmara dos Deputados, para incluir,

a partir de I" de fevereiro de 2001, a vantagem prevista no § I" do artigo 4° da Resolução n.o

70, de 24 dt novembro 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa n.o 41, de 29 de

agosto de 1996, com fundamento na Decisão 11.° 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do

Tribunal de Contas da União.

CÂl\1ARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

o PRESIDENTE DA CÂJifARA DOS

DEPUT.ADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item 1do artigo

I" do Ato da Mesa 11.° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos

Processosn.>s 52.60S, de 1994, 25.178, de 1996 e 4.323, de 2001,

RESOLVE alterar o Ato da Mesa de 29 de março de 1988,

publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 05 do mês subseqtieote, alterado pelo Ato

de 20 de março de 1991, publicado DD Diário do Congresso Nacional do dia 21 5ubseqtiente,

que aposenlou JOSÉ CARDOSO DIAS, pertencente à Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputa(los, para incluir, a partir de I" de julho de 1994, a vantagem prevista no § IOdo

artigo 1° da R.esolução n.o 70, de 24 de novembro de 1994; a partir de 09 de outubro de 1996,

a vantagem do item 11 do artigo 193 da Resolução n.° 67, de 09 de maio de 1962; e, a partir

de 12 de fevo:reiro de 2001, as vantagens previstas no artigo 15 da Lei n.o 9.527, de lO de

dezembro dl~ 1997, e no § 1° do artigo 4° da citada Re~olução D.o 70, de 1994, combinado

com o artí80 2° do Ato da Mesa D.o 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na

Decisão /1.°181 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em iO de outubro

i

1 'ff~r ~
AÉ<:/~~VES
'r~idente

de 2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA
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DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "h" do item I do artigo

I° do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos

PrOCeSSI)S nOs 51.635 de 1994, e 9.825 de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 07 de outubro de 1991,

publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 08 de outubro de 1991, que aposentou

MARGARIDA BARCKI, pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo 

atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

para incluir, a partir de l° de julho de 1994, as vantagens previstas no § 1° do artigo 1° da

Resolução nO 70, de 24 de novembro de 1994; e, a partir de 29 de abril de 1998, as vantagens

previstalJ no § 1° do artigo 4° da Resolução n° 70, de 1994, combinado com o anigo 2° do

Ato da ~JeS8 n° 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na Decisão n° 481 - Plenário,

de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da Unüio.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

)~wCIO NEVES
Presidente

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do

artigo 1° do Ato da Mesa nO 20S, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta

do Processo nO 3451, de 2001,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 31 de agosto de 1994,

publicaJo no Diário Oficial da União do dia 06 de setembro subseqüente, que aposentou

MARGARIDA FERREIRA LIMA, pertencente à Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Agente de Serviços Legislativos, Padrão 30, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de 07 de fevereiro de 2001, as

vantagens previstas no § 1° do artigo 4° da Resolução nO 70, de 24 de novembro de 1994;

combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa nO 41, de 1996, com fundamento na Decisão

n" 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, r ,..10 de outubro de

~~t(CIO NEVES
/'P,-",Klente

2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

Outubro de 200 I

DEPUTADOS, TIO USO das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo

1° do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos

Processos nOs 53.323, de 1994.21.165, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 10 de agostO de 1992,

publica,Jo no Diário Oficial da União do dia 21 do mesmo mês e ano, que aposentou

MARIA ALVES DA SlLVA. pertencente à Categoria Funcional de Técnico Legislativo

atribuiç:1o Agente de Serviços Legislativos, Padrão 30, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

DeputaJos, para incluir, a partir de 1° de julho de 1994, a vantagem prevista no § l° do

artigo I" da Resolução nO 70, de 1994, e, a partir de 25 de agosto de 1998, a vantagem do §

1° do ai Ligo 4° da Resolução nO 70, de 24 de novembro de 1994; combinado com o artigo 2°

do Ato da Mesa nO 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na Decisão nO 481 

PlenáriL', de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Comas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

o PRESIDENTE DA CÂ1\IARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atnbuições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo

1° do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos

Proces:-os nOs 52.697, de 1994,4.337, de 1998,

RESOLVE alterar o Aro do Presidente de 21 de novembro de 1989,

publicado no Diário do C..ongresso Nacional do dia 22 do mesmo mês e ano, que aposentou

MARH APARECIDA SILVEIRA DOS SANTOS, pertencente à Categoria Funcional de

Analisu Legislativo - atribuição Técnica Legislativa. Padrão 45, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de 1°de julho de 1994, as vantagens do § IOdo

artigo 10 da Resolução n° 70, de 1994, e, a partir de 20 de fevereiro de 1998, a vantagem do

§ IOdo artigo 4° da Resolução n° 70, de 24 de novembro de 1994; combinado com O artigo

2° do Ato da Mesa n° 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na Decisão n° 481 

Plenári,), de 06 de agosto de \997, do Tnõunal de Contas da União.

cÂMARA DOS DEPUTAOOS. em 10 de outubro de 200 I.

~E~
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do

artigo l° do Ato da Mesa n.o 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que

consta dos P;ocessos nOs 53.095, de 1994 e 22.190, de 1999,

RESOLVE alterar o Alo do Presidente de 04 de junho de

1993, public:.tdo no Diário Oficial da União do dia 14 do mesmo mês e ano, que

aposentou 1\'1 ARIA BEATRIZ PAGI CHAVES, pertencente à Categoria Funcíonal

de Analista l.egislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de 1a de julho de 1994, a

vantagem prevista no § I° do artigo 1a da Resolução n.o 70, de 24 de novembro de

1994; e, a partir de 15 de julho de 1999, a vantagem prevista no § l° do artigo 4° da

citada Resol.Jçào n.o 70, de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa

D.o 41,de 29 de agosto de 1996, de acordo com a Decisão D.o 481 - Plenário, de 06 de

agosto de 191)7, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.
I

AÉArr~P
7p'r;sideD~i

o PRESIDEIVTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS. no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo 1°

do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos Processos nOs

50.942, de 19'14 e 1.823, de2001,

RESOL VE alterar (l Alo do Presidente do dia 16 de fevereiro

de 1995, publicado no Diário Oficial da União do dia 16 do mesmo mês e ano, Que aposentou

i\'L4.RIA CEl.F.STE DE SOUSA RIBEIRO, pertencente à Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão 30, do Quadro de Pessoal da Càmara dos

Deputados, pa.-a incluir, a partir de I° de julho de 1994, as vantagens previstas no § 10 do anigo

1° da Resolução n" 70, de 24 de novembro de 1994 e; a partir de 2S de janeiro de 2001, o § l°

do art. 40 da cilada Resolução n" 70, de 1994, combinado com o art. 2° do Ato da Mesa n" 41,

de 29 de ago~ío de 1996, com fundamento na Decisão n° 481 - Plenário. de 06 de. agosto de

1997, do Tribunal de Contas da União.

CÀI\1ARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 200 I.

.t-,~r~:IONEV'
t/ Presiden
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o PRESIDENTE DA CÂkJARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do

artigo lO dI) Ato LIa Mesa n.o 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que

consta dos ['rocessos nOs 52.822, de 1994,26.433, de 1996 e 7.657, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato da Mesa de 16 de dezembro de

1987, publicado no Diário Oficial da União do dia 12 de janeiro de 1998, que

aposentou MARIA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO, pertencente à Categoria

Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de OI de julho

de 1994, as vantagens previstas no § I° do artigo 1° da Resolução n.o 70, de 24 de

novembro de 1994; a partir de 23 de outubro de 1996, as vantagens do item 11 do

artigo 193 da Resolução n.o 67, de 1962, combinado com a resolução n." 06, de 28 de

agostO de 1996; e, a partir de OI de abril de 1998, a vantagem prevista no § 1° do

artigo 4" da mencionada Resolução n." 70, combinado com o artigo 2" do Ato da Mesa

n.o 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na Decisão fi.° 481 - Plenário, de 06

de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADAOS, em, ;t:7'0de oultlbro

~ '

. 10 NEV
.../ ('reside e

de 200 1.

o PRESIDENTE DA CÂAfARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item 1do

artigo I" do Ato da Mesa n." 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que

consta dos Processos nOs 51.384, de ]992 e 52.680. de 1994,

RESOLVE alterar o Alo do Presidente de 11 de dezembro de

1990, puhlicado no Diário do Congresso Nacional do mesmo dia, mês e ano, que

aposentou MARJA DA CONSOLAÇÃO COSTA ARAÚJO PEREIRA,

pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica

Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para

incluir, a partir de 23 de dezembro de 1992, as vantagens previstas no § 2° do artigo

193 da Lei n.o 8.112, de II de dezembro de 1990, combinado com o artigo 55 da

Resolução 11.
0 21, de 04 de novembro dt: 1992; e, a partir de OI de julho de 1994, as

vantagens do §1° do artigo 10 e § lOdo artigo 4" da Resolução n.o 70, de 24 de

novembro <le 1994.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 200\.

At.4~;~
7P~'id;~t;-/

,



Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira I I 49233

o PRESIDENTE DA CÂ1UARA DOS

DEPUTA DOs. no uso das atribuições que Ih\:: confere a alínea "b" do item I do artigo 1°

do AlO da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo n°

9.169/98,

RESOLVE alterar o AlO do Presidente de 22 de fevereiro de

1996, publicado no Diário Oficial da União do dia 28 subseqüenle, que aposentou MARL\

DAS GRAÇAS DIAS. pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição

Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a

partir de 14 de abril de 1998, as vantagens previstas no § lodo artigo 4° da Resolução nO 70, de

24 de novembn, de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa nO 41, de 29 de agosto de

1996, com fumiamento na Decisão nO 481 - Plenário. de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de

Contas da Uniã'l.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro

lí~
l>-

A 'ero NEVES
Presidente

de 2001.

o PRESIDENTE DA CÂMARA nos
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item 1 do

artigo Io do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta

do ProC!~Sso n° 52.236, de 1994 e 12.209, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato da Mesa de 19 de junho de 1986,

publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 28 do mesmo mês e ano, que

aposent.)u MARIA IZABEL DE AZEVEDO ARROXELLAS MEDEIROS,

pertenc~'nle à Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica

Legislariva, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a

partir dt'}O de julho de 1994, li vantagem prevista no § 1° do artigo l° da Resolução n° 70,

de 24 d,~ novembro de 1994; e, a partir de 22 de maio de 1998, a vantagem prevista no §

la do a.-.:ígo 40 da mencionada Resolução nO 70, de 1994, combinado com o artigo 2° do

Ato da iI,'fesa nO 41, de 1996, com fundamento na Decisão nO 481 - Plenário, de 06 de

agosto de 1997, do Tribunal de Comas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 10 de outubro de 2001.

l~tJr
PresidenteI
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o PRESIDENTE DA CÂl\1ARA

Outubro de 200 I

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item 1 do artigo

l° do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do

Processo nO 7.559, de 1998,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 10 de abril de 1995,

publicado no Diário Oficial da União do dia 18 subseqüente, que aposentou MARINALVA

DA SILVA PORTO, pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo 

atribuiç:io Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

para induir, a partir de l° de abril de 1998, as vantagens do § 1° do artigo 4° da Resolução

n° 70, de 24 de novembro de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa n° 41, de 29

de agoSto de 1996, com fundamento na Decisão n° 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997,

do Tribunal de Contas da União.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro

fif~k2~O NEVES
Presidente

de 2001.

o PRESIDENTE nA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do

artigo I° do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta

dos Processos nOs 53.424/94 e 16.515198,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente, publicado no Diário do

Congre.,;so Nacional do dia 11 de dezembro de 1990, que aposentou MOACIR DA

CRUZ DOS REIS, pertencente à Categoria Funcional de Técnico Legislativo 

atribuiç10 Agentc dc Scrviços Legislativos, Padrão 30, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, para incluir, a partir de 1° de julho de 1994, a vantagem prevista no § 1°

do artigo I° da Resolução nO 70, de 24 de novembro de 1994; e, a partir de 22 de junho de

1998, a vantagem do § lOdo artigo 4° da citada Resolução n° 70, de 1994, combinado

com o ~lrtigo 2° do Ato da Mesa nO 41, de 29 de agosro de 1996. com fundamento na

Decisão nO 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUT~ADOS'em ,iO de outubro

.~~
CIO NEVESPre';dery

de 2001.
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o PRESIDENTE DA
1\

CAMARA

Quinta-feira Ii 49235

DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea ub" do item 1 do

artigo l° do Ato da Mesa n.o 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que

consta dos Processos nOs 100.814, de 1995 e 39.220, de 1997,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 11 de dezembro de

1990, public<;do no Diário do Congresso Nacional do dia 03 de fevereiro de 1991, que

aposentou ORIBASIUS FONTES GOMES, pertencente à Categoria Funcional de

Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de 10 de julho de 1994, a

vantagem prL:vista no §1° do artigo 1° da Resolução nO 70, de 24 de novembro de

1994; e, a pal1ir de 16 de dezembro de 1997, a vantagem prevista no §1° do artigo 4°

da mencionada Resolução n.o 70, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa n.o 41,

de 29 de ago~to de 1996, de acordo com a Decisão n.o 481 - Plenário, de 06 de agosto

de 1997, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 deoutubro de 2001.

o~LY?
AÉC O NEVES- T

J residente (

"O PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que llie conrere a alínea "b" do item 1do

anigo IOdo Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do

Processo nO 16.305, de 2001,

RESOLVE alterar o Ato da Mesa de 11 de novembro de

1981, publicldo no Diário do Congresso Nacional do dia 13 do mesmo mês e ano, alterado

pelo Ato publicado no dia 23 de junho de 1982, que aposentou OSWALDO SOARES,

pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Inspetor de

Segurança r. .:gislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para

incluir, a partir de 09 de maio de 2001, a vantagem prevista no § l° do anigo 4° da

Resolução fi" 70, de 24 de novembro de 1994, combinado com o anigo 2° do Ato da Mesa

n" 41, de ~9 de agosto de 1996, com fundamento da Dedsão n" 481 - Plenário, de 06 de

agosto de 19l}7, do Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADO, em1D de outubro
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo 1°

do Ato da Ml:sa nO 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta dos Processos nOs

52.684, de 191.}4, 25.007, de 1996 e 12.794, de 2001,

RESOLVE alterar o Ato do Presidente de 11 de dezembro de
1990, publicado no Diário do Congresso Nacional da mesD1fI data, que aposentou VERA REGINA

FERREIRA pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica

Legislativa, P:.ldrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de 10

de julho de 1994, a vantagem prevista no § l° do artigo la da Resolução nO 70~ de 24 de novembro de

1994; a partir de 08 de outubro de 1996, a vantagem do item II do artigo 193 da Resolução nO 67, de

09 de maio de 1962; e, a partir de 20 de abril de 2001, as vantagens do artigo 15 da Lei n° 9.527, de

10 de dezembro de 1997, e do § IOdo artigo 4° da mencionada Resolução n° 70, de 1994,

combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa n° 41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na

Decisão n° 48! - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

~

(~~
CIO NEVES

Pre:)idente

APOSTILA

O Diretor do Departamento de Pessoal da
Câmara dos Deputados declara que a função
comissionada de Administrador da Residência Oficial
do Presidente da Câmara dos Deputados, FC-07, do
Gabinete do Presidente, cujo titular é a servidora Deise
Cherpinsky Moraes, ponto nO 5.568, foi transformada
em Assessor Técnico, FC-07, através do Ato da Mesa
n° 72, de 07 de junho de 2001, publicado no Diário da
Câmara dos Deputados de 08 de junho de 2001.

Departamento de Pessoal, 0& de outubro de 2001.

~TONPE~~AS~VAF~HO
'~~r
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no uso das atribuições que lhe conf~re o artigo
o

DEI?UTADOS,
PRESIDENTE DA DOS

1 a I item li alinea "ali, do Ato da Mesa na 205, de 28 de junho de

1990,
RESOLVE designar por acesso, na forna do artigo

13 da Resolução na 21, de 4 de novembro de 1992, DEISE CHERPINSKY

MORAES, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo a~ribuição Assistente Administrativo, Padrão 29,

ponto na 5.568, para exercer, a partir de 02 de abril do corrente

ano, no Gabinete do Presidente, a função comL3sionada de

Adnúnistrador da Residência Oficial do Presidente da Cdmara dos

de 2001.abrilde

Deputados, FC-07, código C2240001, do Quadro de Pesscal da Câmara

dos Deputados, tra::sformada pelo artigo 8 0 do Ato da Mesa na 15, de

26 de maio de 1987, corr~inado com o artigo 55 da Resolução na 21,

de 04 de novembro de 1992.

CÂ}~ ~OS DEPUT_~OS, em 25

~~"'CIOmM<~
/ preSiden':S (

APOSTILA

o Diretor do Departamento de Pessoal
da Câmara dos Deputados declara que a servidora
EDNA MARIA GLÓRIA DIAS TEIXEIRA, a quem
se refere o Ato do Presidente de 04 de outubro-de
2001, publicado no Diário da Câmara dos Deputados
de 05 de outubro de 2001, é ocupante de cargo da
Categoria funcional de Técnico Leb>islativo 
atribuição Agente de Encadernação e Douração,
Padrão 27, ponto n° 5.892, e não Padrão 26, ponto nO
5.941, como consta

Departamento de Pessoal, 08 de outubro de 2001.

MILTON Pc.J'\.JcUJ..ft
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o PRESIDENTE DA
DEPUTADOS, no uso das atribuições

.....
CAMARA DOS

Outubro de 200 I

artigo 1°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, ce 28 de

junho de 1990, observado o ~jisposto no artigo 38 da Lei nO

8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar EDNA MARIA GLORIA DIAS 'I:F~IXEIRA,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribuiç2.o Agente de En.cadernação e D,)uraçdo,

Padrão 26, ponto nO 5.941, e CARLOS ALBERTO DOMINGUES

SIQUEIRA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo atribuição Agente de Serviços Legislativos,

Padrão 30, pcnto nO 3.021, para subst.ituírem, sucessi'!amente,

na Coordenação de Preservação de Bens Culturais, do c.-;ntro de

Documentação e Informação, o Chefe de Serviço, FC-ü6, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, E::!n seus

impedimentos eventuais I a pan~ir de 1° de setembro do corrente

ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em Q4 de l:rntuP:r;o 2001.

'~CIO NEVES
Presidente

APOSTILA

o Diretor do Departamento de Pessoal da
Câmara dos Deputados declam que a função
comissionada de Diretor, FC-08, do Departamento de
Administração, cujo titular é o servidor Hamilton
Balão Cordeiro, ponto n° 627, foi transformada em
Diretor, fC-08, do Departamenlo T~cnico, através do
Ato da Mesa nO 37, de 30 de maio de 2000.

Departamento de Pessoal, 08 de outubro de 2001.

MILTON PE ~A~LVA FILHO~~ASI
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das

atribuições que lhe confere o artigo lº, item I, <\línea lia",

do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e observado o

disposto no artigo 4º da Lei nº 5.901, de 9 de julho de 1973,

R E S O L V E nomear, na forma do artigo 9º,item

11, da Lei nº 8.112, citada, HAMILTON BALÃO CORDEIRO, Arquit~

to, Classe Especial, ponto nº 627, para exercer o cargo de Dl
retor do Departamento de Administração, CD-DAS-IOJ.4,do Qua

dro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo ar
tigo 1º da Resolução nº 43, de 30 de junho de 1973.

CÂMARA DOS OEPUT ADOS, em 29 de outubro de 1991

....---

...'7 /I
;.?i~~

Deputado IBSEN PINHEIRO

Presidente da Câmara dos Deputados



49240 Quinta-tí.:ira 11

o
DEPU~rADOS ,
artigo] o, item I,

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRESIDENTE DA cAMARA DOS
no uso das a 1_ ribuições que lhe confere o

alinea "a", do Ato da Mesa nU 205, de 28 de

Outubro de 2001

junho de 1990,

35, iten I,
RESOLVE

da Lei n°
exone r:ax:, de acordo com o artigo

8.111, de 11 de dezembro de 1990,

ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS, ponto ,n° 113.889, do cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na Coordenaçdo de

Programas Especiais, do Departamento de Pessoal.

cfu~ DOS DEPUrADOS, em 10 de outubro de 2001.

A:~~:rcro NEVES
... Pres idente

DEPU'!IADOS~ PRESIDENTE DA
no uso das atribuiçôes

CÂMARA DOS
que lhe confere o

artigo 10, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,
RESOLVE exonerar, de acordo com o ar~igo

35, item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANA LÉA

ALVES D~ CARVALHO, ponto n° 113.284, do cargo de Assessor

Técnico Adjunto D, CNE-14 , do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do l?artido Popular

Socialista, a partir de 10 de outubro do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 1Q de de 2001.

)

1

../<:J,. O
'CIO NEVEp'e3id~
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o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE
Quinta-feira 11 49241

DA CÂMARA DOS

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho ele 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANNA

CAROLINA LAURINDO DA SILVA, ponto nO 113.895, do cargo de

Asses3u:c Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da

C~ara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do

?artid(· Social Trabalhista.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro

A~~·-
CIO

presidi e

de 2001.

....
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPU"rADOS, no uso das àtribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho ele 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, it€~ I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, BÁRBARA

BURGÊNlJi. LAURINDO DA SILVA, ponte n° 114.002, do cargo de

Assiste~te Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, uO ~uadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gc3.binete do

~íder do Partido Social Trabalhista.

cÂMARA bos DEPUTADOS, em 10 de outubro eie 2001.



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS49242 Quinta-teira 11

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA
no uso das atribüições

....
CAMARA DOS

que lhe confere o

Outubro de 200 I

artigo 1,1, item I, alínea "a", do Ato da Hesa nO 205, de 28 de

~unho de 1990,
RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

de 2001.

item r, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CARLOS

EDUARDO SOARES DE ARAÚJO, ponto na 113.078, do cargo oe

Assistente Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão

Especial Dest inada a Elaborar Proj eto com Vistas à Reforma do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, da Coordenação de

Comissões Temporárias, do Departarnen to ele Comissões.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA
no uso das atribuições

....
CAMARA DOS

que ::'he confere o

artigo la, item I, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junto de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

iterr, l, d" Lei na 8.112, de 11 de dezembro de :990, CELSO

AUGUSTO MtllUANO, ponto na 114.112, do cargo de AEsistente

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da

Câmara d03 Deputados, que exerce no Gabinete do Segundo

Secretário.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

~,-,ú~·
'CIO NEVES

~residente
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no uso das atribuições que lhe confere o
o

DEPUTADOS,
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

artigo 1°, item r, alínea "a", do A.to da Mesa n° 205, de 28 de

junho c:e 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

de 2001.outubro

item r, da Lei n° 8.112, de 11 de dezerr~ro de 1990, DElJANETE

SILVA DE ARAÚJO, ponto n° 114.027, do cargo de Assessor Técnico

Ad~untc D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido Social

Trabalhista.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de

\~~

IO NEVES
Fresident{

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS I no uso dê.s atribuições que lhe confere o

artigo l°, item l, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho 08 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo COm O artigo 35,

item r, da Lei nO 8.112, de 11 de dezewbro de 1990, GIOVANA DE

OLIVEIRA, ponto nO 114 .131, do cargo de Assiste!',te Técnico de

Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro oe Pessoal ~a ~ara dos

Deputados, que exerce no Gahinete do Líder do Partido Liberal.

cP~. DOS DEPUTADOS, em 10 de oub..bro de 2001.
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A

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das <Jtribuições que lhe confere o

artigo la, item r, alinea "a", do Ato da Hesa na 205, de 28 de

j unho C·? 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

de 2001.outubro

35, it~m 1, da Lei nO 8.1:2, de 11 de dezembro de 1990,

:IRANILDA LOPES DE PAIVA MARQUES, ponto nO 113.991, do cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do

Lider d2 Partido Popu~ar Socialista, a partir de la de outubro

do corr~nte ano.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de

A-~~#TAEeIO NEVES
Pr.esldente

o
DEPU'l'ADOS ,

PRESIDENTE DA
no uso das atribJi,;ões

DOS
que lhe confere o

arcigo 1°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho dE 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item 1, da Lei na 8.112, de 11 de dezembrc de 1990, JAIR

ESTEVES MACHADO JÚNIOR, ponto na 114.582, do cargo de Assessor

Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exercia na Comissão de Defesa do Consumidor,

Meio Airbiente e Minorias, na Coordenação de Comissões

de 2001.

PermaneJ\tes, do Departamento de Comissóes, a partir de 10 de

outubro do corrente ano.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro
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....
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribui.çôes que lhe confere o

artigo -0, item 1, alinea "a", do Ate da Mesa nO 205, de 28 de

junho dE": 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com O artigo

35, item 1, da Lei nO 8.112, de 1~ de dezembro de 1990, JOSANE

CALrNA V~ DA SILVA, ponto n° 113.485, do cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da

Câmara (los Deputados, que exerce na Coordenação de Programas

Especiais, do Departamento de Pessoal.

cÂMARA DOS DHPUTADOS, em 10 de outubro

~~~
,;:~~side~V:e~(

de 2001.

o
DEPUIj'ADOS ,

PRESIDENTE DA
no uso das at.ribuiçóes

,.
CAMARA DOS

que lhe confere o

artigo ]0, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

i1:em 1, da Lei r.O 8.112, de 11 de dezembco de 1990, JOSÉ CARLOS

TEIXEIRA BARROZO, ponto nO 113.388, do cargo de Secretário

Parti:::ul:õtr Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos De~L!tados, que exerce no Gabinete do Lider do Governo no

Congresso Nacional.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

A -~.0
CIO NEVES

Presidente
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""O PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, item r, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ

SILVA DE ARAÚJO, ponto nO 114.029; do cargo de Assistente

Técnic:) de Gabinete Adjunto" D, CNE,-15, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Lider do

Partido Social Trabalhista.

CÂMA.~ DOS DEPUTADOS, em 10 de outl!lbro

)
/00

CIO NEVES
i Presidente

de 2001.

o
DEPVTADOS,

PRESIDENTE DA
no uso das atribuiçõe:::

""CAMARA DOS
que lhe confere o

artigo l°, i.tem I, alínea "a", do Ato da ~Iesa nO 205, de 28 de

j"Jnho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezem"::::'rc de 1990, LEONICE

PEREIRA DOS SANTOS, ponto n° 114.303, do:::aL"go de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Q"lt:.dro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Primeiro

V~ce-Presidente.

CA~~RA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro

A""'?r(7~

IO NEVES
Presidente

de 2001.
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,..

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item r, alinea na", do Ato da l-"íesa na 205, de 28 de

junto de Ll90,

RESOLVE . exonerar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei na 8.112, de 11 de de:::ernbro de 1990, LUIZ

ALBERTO DA COSTA LINO, ponto na 114.362, do cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Ad~unto C, CNE-13, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do

Terceiro Secretário.

C~~RA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

6~~9--P
A~~~ide~:1

'"O PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo la, item l, alínea na", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho fie 1990,
RESOLVE exonerar, de acordo com O artigo

35, il e~ I, da Lei na 8.112, de II de dezembro de 1990,

MAGNÓLIA MALAGÓ COLINS BORBA, ponto na 112.081, do cargo de

Assisté;nte Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do

Segunci~> Suplente dos Secretários, a partir de 03 de outubro do

corren::e ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro

1
_,
~\l

CIO NEVESp'eSidente~

de 2001.
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o PRESIDENTE DA cÂMARA nos
DEPUTADOS, no uso das ê.tLiLuiçõe:3 que H!e confere o

artigo l°, item l, alínea "a", do Ato da l-'íesa n° 205, de 28 de

jun:-lO de 1(190,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, iterr I, da Lei n° 8_112, de 11 de deze~brc de 1990, MÁRCIO

PAES DA SI:iNA LACERDA, ponto n° 114.585, do cargo de Assessor

Técnico Adiunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exe~ce na Comissdo Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS
DEPU'IIADOS, no uso das alribuições que lhe confere o

artigo la, item I, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, iten, I, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCUS

TúLro SANTOS GOMES, ponto na 113.581, do cargo de Assi.stente

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, cio Quadr'o de Pessoal da

Câmara ,jos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do

Partido Liberal.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.
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o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS
DEPUvrADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho d,! 1990,

RESOLVE exonerar, dI? acordo com o artigo

35, l.teJiI l, da Lei n° 8.112, àe 11 de dezembro de 1990, NADJARA

LIMA REGIS, ponto nO 113.371, do cargo de Assistente Técnico de

Gabinet( Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exerce na Coordenação de Pcogramas Especiais, do

Departa~ento de ?essoal.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de out~~o

A-'~o('CIO NEVES
. Presidente

de 2001.

no uso das a:.rib'.liçôes que lhe confere o

o
DEPUVj~ADOS ,

PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

artigo ;0, 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 nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RODRIGO

FERREIRA ES~, ponto n° 114.584, do cargo de Assessor

Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da C~mara dos

Deputados, que exercia na Comissão de Defesa do Consumidor,

tv:eio Awbiente e Minorias, !la Coordenação de Comissões

Permaner.tes, do Departamento de Comissões, a partir: de l° de

outubro do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

A./~~'cro NEVES
• Pr:esid8nte
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o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso cas atribuições que lhe confere o

artigo l°, item l, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1. ~:90,

RESOLVE exonecar, de acordo com o artigo

35, item r, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RUBENS

PROCÓPIO DF. ABREU, ponto nO 111.791, do cargo de Jl..ssistente

Técnico de Comissão Adjunto C, CNE-IJ, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de Finanças e

Tributação, da Coordenação de Comissões Pennanentes, do

Departamento de Comissões.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

Jk.~0~
~~~~,NEVE:/. pres-.dent)

o
DEPUTADOS,

....
PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1~;90,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, item 1, da Lei nO 8.11~, de 11 de dezemb~o de 1990, THALYA

ALVES ARàGl\O, ponto n° 114.457, do car.go de Assessor Técnico

Adjunto O, CNE-14, do Quadro de Pesso~l da C~mara dos

Deputados, que exerce no Gabinete do Segundo Secretário.

~:fu.1ARA COS DEPUTADOS, em 10 de outubro c.e 2001.
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de 2001.

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo l°, item I, alí.nea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho cie 199C, RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo
35, i'-,ern I, éa Lei nO 8.112, de 11 de dezerrbro de 1990,

VALDIRENE MARIA DE SOUSA, ponto ',ii'o 113. 073,T,<io-~cargo de

Assistente Técpico de Gabinete A~jQnto D, CNE-15, dQ Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do

Líder do Partido Social Trabalhista.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro

J~:r,
o

DEPUTADOS,
artigo l°, item I,

PRESIDENTE DA cÂMARA DOS
no uso das atribGições que lhe confere o

alínea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,
RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, Hem I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, WEBER

DE ARAÚJO FOLHA, ponto na
.,: ~

114.028;' do cargo'(je-"t~sistente

Técnic.o de Gabinete Adjunto D, CNE:-15, do Quadro de,· Pessoal da

Câmar" dos Deputados, que exerce no Gabinete do Lider do

PartiGo Social Trabalhista.

DOS

de 2001.CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro

j~'iQ;P
firesid=7

PRESIDENTE DA cÂMARAo
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo la, item 1, alínea "a", do Ato da 11esa n° 205, de 28 de

iunho oe 1990,
RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, it8ffi I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FLÁV1A

COUTrNllO DE ASSIS BRASIL, ocupante de cargo da Categoria

Funcior,al de Analista Legislativo atribuição Técnica

LegisL,tiva, Padrão 45, ponto na 3.926, da função comissionada

de Assistente de Gabinete, FC-ü5, do Quadro de Pessoal da

C~ara dos Deputados, que exercia ne Gabinete dos Suplentes

dos Se~retãrios, a partir de l° de outub=o do cor=ente ano.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

A":::-:r
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~

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

Outubro de 200\

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1.°, item 1, alínea "a", de Ato da ~iesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei. n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, HILTON

SILVA flALIElRO, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Técnicc Legislativo atribuição }\.ssi.stente Administrativo,

Padrãc 30, ponto n° 5.354, da função comissionada de Chefe de

Secreta >:ia, FC-06, do Quadro de Pessoal da C~mara dos

DeputadGs, que exercia no Gabinete dos Suplentes dos

Secretà~ios, a par~ir de l° de ou~ubro do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

~i~~
O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que 1I:e confere o

artigo 1c, iteITl r, alinea "a", do Ato da t-lesa nO 205, de 28 de

junho de L990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item l, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

ITABAJARA CATTA PRETA FILHO, ocupante de cargo da Categoria

fuc.cional de Analista Legislativo - atribuição Analista de

InformáUca Legis::'ativa, Padrão 38, ponto n° 6.419, da função

comissionada de Chefe da Seçao te Informática Legislativa,

FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que

exerci.a La Coor"denação de Engenharia de Sistemas, do Centro de

rnformáti~G, a partir de 10 de outubro do corrente ano.

C.~'ffiRA COS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1", item Ir alínea "a", do Ato da Hesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE tornar sem efeito, de acordo com os

§§ l° e Co do a~tigo 13, da Lei nO 8.112, de 1990, p nomeação
~ '. ·fr·.·...,--~.

de JOILSON BARRETO MeTA para exercer, no Gabinete do Segundo
~ ,~;"

Suplente dos Se'cretários, o cargo de Assistente Técnico de

Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputado~.

de 2001.

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

:~,.~,.....:~::r.

para e'cercer, no Departamento de 'Comissões, o càrgo de
; r';'"

Assessor. Técnico Adjunto C, CNE-12', de Quadro de Pe'ssoal da

item Ir, da Le i nO 8. 112 , citada, ANDRÉ JOSÉ CAMARGO FILHO

Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO

77, de 07 de junho de 2001.

CÂMA.~ DOS DEPUTADOS, em lO de outubro de 2001.

;A~)rAÉ Ia NEVES
, cesident
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DEPUTADOS,

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

no uso das atriouiçces que lhe confere o

Outubro de 2001

artigo 1", item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro

de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item 11, da Lei n° 8.112, citada, CEcíLIA VIANA BRANDIM para

exercer, na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e

Hinorias, da Coordenação de Comissões Permanentes, do

Departarn,~nto de Pessoal, o cargo de Assessor Técnico de Adjunto

D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

transformado pelo artigo 4° do Ato da Mesa nO 04, de 20 de

feverein. de 1991, combinado com o parágrafo único do artigo l°

do Ato d;: Mesa nO 01, de 24 de fev"ereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTl'.DOS, em 10 de outubro de 2001.

o PRESIDENTE D.A CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

nomear, na forma do art.igo 9 u
,

artigo l°, item l, alínea "a", do Ato da Hesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei ~o 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE
item 11, da Lei nO 8.112, citada, CELSO AUGUSTO MARIANO para

exercer, no Gabinete do Segundo Secretário, o cargo de

ll.ssessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Ouadro de l?essoal da

Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 10 do Ato da Mesa nO

05, de 24 '.;e fevereiro de 1999.

CAtARA DOS DEPUTADOS, em 10 de out$:ro de 2001.

A~~:CIO NEVES
< President
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DEPUTADOS,

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

no uso das atribuiç(':es que lhe confere o

artigo l°, item r, alinea "a", do Ato da M~sa n° 205, de 28 de

junho rle 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro

de 199'.1,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item II, da Lei nO 8.112, citada, CLAUDlNEIA APARECIDA DOS

SANTOS para exercer, no Gabinete do Segundo Suplente dos

Secret"rios, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete }I.djunto

D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Cfunara dos Deputados, criado

pelo A'.O da !-'lesa nO 77, de II de dezembro de 1997, combi:1ado

com o ~arágcafo único do artigo 1° do Ato da Mesa n° 01, de 24

de fev~reiro de 1999.

cAMAR.? DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro

)L~~. CIO NEVJi:S
President

/

de 2001.

DEPUTADOS,

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigc\ l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro

de 1900,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item lI, da Lei nO 8.112, citada, D~IeL CAETANO par? exercer,
. , 'i.,. "':::';;"':""

no Gat·inete do Lí.der do Partido Social Trabalhista, o' cargo de

Assistente Técnico de Gabtnete ~~]un~o D, CNE-1S, d6 Quadro de

Pe5soê~ da C~ra dos Deputados, criado pelo artigo 2° do Ato

da Me~a n° 02, de 24 de fevereiro de 1999.

Cfu.1.ARA DOS DEPUTADOS, em 10 de 'OUtubro

k r
e:>

CIO Ni'v"""E
, President

de 2001.
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DE1?UTADOS , no uso das atribuições que lhe confere o

arti40 l°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6" da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro

de 1~)90,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item 11, da Lei n° 8.112, citada, JmMILSON DE MENEZES para

exerc~r, na Coordenação de programak' Especiais~ do~'-úéPartamento

de Pessoal, o cargo de ~~~ste~~e Técnico de Gabinete Adjunto

D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado

pelo ;. rt igo lOdo Ato da Mesa nO 70, àe 07 de j unho de 2001.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outl.lQ;t;'o de 2001.

DEPUTADOS,

A'6~'ero NEVIjlS
. President

O PRESIDENTE DA CÂ1v.IARA DOS

no uso das atribuiçôes que lhe confere o

artigo 1~, item I, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

j~nho de 1990, e o artigo 6° da Lei n e 8.112, de 11 de dezembro

de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item 11, da Lei n° 8.112, citada, EMERSON JosÉ MENIN para

exercer, na Coo~denação de Programas Especiai.s, do Departamento

de Pessodl, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-ü9,

do Quadra de Pessoal da Cfunara dcs Deputados, criado pelo Ato

da Mesa nO 77, de 11 de dezembro de 1997, combinado com o

artigo 1) do Ato da Mesa n° 52, de 07 de fevereiro de 2001.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.
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DEPUTADOS,

....
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuições q:.le lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de ~.990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112., de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE· nomear, na forma do artigo 9°,

item II, da Lei nO 8.112, citada, FRANCISCO LINALDO VULIÃO

para exercer, na Comissão Especial Destinada a Elaborar

Projeto co'n Vistas à Reforma do Regimento Interno da Camara

dos Deputajos, da Coordenação de Comissões Temporárias, do

Departamento de Comissões, o cargo de Assistente Técnico de

Comissão Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo Ato da Mesa nO 09, de 24 de fevereiro

de 1999.

C)\t<1ARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

~<ü~
/;eIs~d:d

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuiçôes que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho De 1990, e o artigo 6° da Lei nO 3.112, de 11 de dezembro

de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item II, da Lei nO 8.112, citada, GERALDO ALCÂNTARA FARIA para
',-\1 . r."~-~

exercer, no Gabinete ào Líder do Pã.rtido Social Trabâ::thista, o

cargo ée Assistente Técnic'ó'· de Gabinete Adjunto D,tNE-15, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Ceputados, criado pelo artigo

2° do Ato da Mesa n° 02, de 24 de fevereiro de 1999.

Cfu.1ARA DOS DEPUTADOS, em la de outubro

) '(fJe-~U .
CIO NEVES

Presiàente

I

de 2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

Outubro de 2001

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro

de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item :U,

exercet',

àa Lei nO 8.112, citada, \ GIOVANA DE ,>0L.~IRA para
, . ,'"'--

no Gabinete do Lider do Partido Social Trabalhista, o,·.f.... . . . .. ~ -

cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de

PessoaL da Câmara dos Deputados, cricdo pelo artigo 2° do Ato

da Mesa n° 02, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂNARA DOS DEPUTADOS, em 10 de autub:ro de 200l.

ff~(CIO NEVES
. PresidenLe

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo I", item I, alínea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° B.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9 0
,

, ~ ó c,'?~'7>:::..

item II, da Lei nO 8.112, citada, JOI1.SON ~'rO MO'l'A para

exercer, no Gabinete do Segundo S~plente dos Secretà~ios, o

cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do

Quadro d€ Pessoal àa C~mara dos Deputados, criado pelo Ato da

Mesa n° 77,' de 11 de dezembro de 1997, combinado com o

parágrafc único do artigo 1 Q do Ato da Hesa nO 01, de 24 de

fevereiro de 1999.

cÂMP~~ DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

UJÚG ,
CIO NEVES

preSident:i
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DEPUTADOS,

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

ilO uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Nesa nO 205, de 28 de

junho de :1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na fonua do artigo 9°,

item II, di_ Lei nO 8.112, citada, JUCILENE ARAÚJO VIEIRA para

exercer, no Gabinete do Primeíro Vice-Presidente, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato

da jvjesa nO 165, de 13 de setembro de 1989, combinado com o

parágrafo (irrico do artigo P do Ato da Mesa nO 01, de 24 de

fevere~ro ce 1999.

cÁMARA. DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

AOD~
VPresident.e

(

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPU'llADOS, no L:SO das atribuições que L'1e confere o

artigo 1 c,, item I, alínea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho dE:- 1990. e o ar-cigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na fonua do artigo go,

item Ir, da Lei nO 8.112. citada, LAURA CRISTINA PINTO DE

CAMPOS pi-,ca exercer, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos

?úblicos e fiscalizaçao, o cargo de Assessor Técrüco Ad~um:o

C, CNE-l~, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa na 84, de 13 de julho de

1993, con\binado com o parágrafo único d·:) artigo lOdo Ato da

Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em la de autul:l;ro de 2001.
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DEPUTADOS,

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

""O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

Outubro de 2001

artigo 10,;tern 1, alínea "a", do Ato da Besa nO 205, de 28 de

junto de 1990, e o artigo 6° da ~ei nO 8.1~2, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

II, da Lei .,0 8.112, citada, LUCIANA DE PAULA para exercer, na

Comiss30 de Finanças e TributaçAo, da Coardenaçáo de CornissOes

Perma:1entes .. do Departamento de Comissoes, o cargo de

Assistente Técnico de Comissão Adjunto C, Ct'lE-13, do Quadro de

Fessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo IO do Ato

da Mesa n° 20, de 06 de junho de 1995, combinado com o

parágrafo único do artigo 1 c do Ato da ERsa nO 01, de 24 de

fevereiro d~ 1999.

Ck1ARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

DEPUII'ADOS,

A--f,-~.~p.
CIO NEVES

. F'resider.é€

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

no uso das at .t'ibuições que lhe confere o

artigo }", item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro

de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item lI, da Lei nO 8.112, citada, LUCIANA LUIZ MOREIRA LISBÔA

para execcer, no Gabinete do Líder do Partido Liberal, o cargo

oe Assis .. ente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do Quadro

de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 2° do

Ato da M"sa nO 02, de 24 de feverei:::o de 1.999.

cÂMA1\A. DOS DEPUTADOS, em lO de outubro de 2001.

A
·~t)~

~ , /~
CIO S
preSi~
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DEPUTADOS,

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

no uso das aLribuiçães que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Hesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei na 8.112, de 11 de

dezembro dI, 1990,

RESOLVE nomear, na forma do art igo

9°, item 11, da Lei nO 8.112, citada, LUIZ ALBERTO DA COSTA

LINO para exercer, no Gabinete do Terceiro Secretário, o cargo

de Assessc-r Administrativo Adjunto B, CNE-1D, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, transfonnado pelo artigo 10

dc Ato da t1esa nO 103, de 03 de dezembro de 1984, combinado

com o paráqrafo único do artigo l° do Ato da Mesa nO 01, de 24

de feverei,'o de 1999.

c.í\MARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

A'~~CIO
Preside. e

"O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuiçJes que :Lhe confere o

artigo] o, item I, alínea "a", do Ato da i"lesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei na 8.112, de 11 de dezembro

de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item 11. da Lei na 8.112, citada, LUIZ EDUARDO SÁ RO~Z para

exercer, no Departamento de Comissões, o cargo de Assessor

Técnico Adjunto O, CNE-14, do Qu~dro de Pessoal da C~mara dos

Deputadcs, criado pelo artigo l° do Ato da Mesa nO 77, de 07 de

junho de 2001.

~ffiRA DOS DEPUTADOS, em 10 de '.:>ut\:.bro de 2001.

~
r ., .r-..
"Qj.~

CIO NEVE
, presiden~
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DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, it.em I, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei na 8.112, de 11 de dezembro

de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9° ,

item II, da Lei na 8.112, citada, MARCOS TÚLICk~ SAN'l'OS GOMES. . ,,- '':;'':''''

para exercer, no Gabi~!te d~,Lider do Part~do Social

Tre.balllista, O cargo de Assistente Téccico de G2.binete Adj unto

:), CNE-'15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado

pelo artigo 2 0 do Ato da Mesa n° 02, de 24 de fevereL:o de

1999.

CF..:."1ARA DOS DEPUTADOS, em 10 ele outubro

iy}J

r'CIO NEVES
jesidente

de 2001.

DEPUTADOS,

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

ju~ho de 1990, e o artigo 6° da Lei na 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9 0
,

item II, (ia Lei na 8.112, citada, MAR:U\. APARECIDA CORDEIRO

SANTANA pa ~a exercer, na Coordenação de Programas Especiais,

do Departa!'lento de Pessoal, o cargo de Assistente Técnico de

Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa n° 70, de 07

de j unho dI; 200l.

cÂMARA DOS DEl?UTADOS, em 10 de outubro de 2001.
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DEPUTADOS,

o PRESIDENTE DJ)... CÂMARA. DOS

no uso das atribu.:-::;ões que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da ~lGsa nO 205, de 28 de

junho de :990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

lI, da Lei nO 8.112, citada, MARIA DEL CARMEN FIDALGO SANCHEZ

PUGA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Social

Democracia Brasileira, o cargo de Assistente Técnico de

Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadre de Pessoal da Câmara dos

Deputados, nos termos da lotação fix~da pelo artigo l° do Ato

da Mesa n" 08, de 08 de abri 1 de 199 J, combinado com o

paragrafo Gnico do artigo l° do Ato da Mesa n° 01, de 24 de

fevereiro de 1999.

cJ,~1ARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

A~I?70'CIO NEVES
. Presidente

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuiçces que lhe confere o

artigo 1", item I, alínea "a", do Ato dél lvlesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de dezemb=o

de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item 11, da Lei nO 8.112, citada, MARTBA KALIL DA SILVA para

exercer, na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e

Minorias, da Coordenação de Comissões Permanentes, do

Departamento de Pessoal, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D,

C~E-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dcs Deputados,

transformado pelo artigo 4° do Ato da Hesa nO 04, de 20 de

fevereiTo de 1991, combinado com O parágrafo único do artigo 1°

do Ato <.la Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMAR.~ DOS DEPUTADOS, en 10 de outubro

--'9~U~'CIO NEVES -
Presidente

de 2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

Outubro de 200 J

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo la, item r, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro dE 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

lI, da Lej na 8.112, citada, ROGÉRIO AUGUSTO MARQOES CEPEDA

para exercer, no Gabinete do Líder de Partido da Social

Oemocracia Brasileira, o cargo de Assistente Técnico de

Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, nos termos da lotaçao fixada pelo artigo la do Ato

da Mesa. ll" 08, de 08 de abril de 1991, combinado com o

parágrafo 0nicc do artigo 1° do Ato da Mesa n° 01, de 24 de

fevereiro de 1999.

cfu.1ARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro

I?-~u-
j\ECIO NEVE~-~

/ I?r:esidente /
/

de 2001.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, ::0 uso das atribl:ições que lhe confere o

artigo la, item l, alínea "a", do Ato da Nesa na 205, de 28 de

junho de '~990, e o a~tigo 6° da Lei na 8.:12, de ]] de

dezembro d~ 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item lI, (ia Lei n" 8 .112, citada, TBALYA ALVES ARAGÃO para

exercer, ro Gabinete do Segundo Secretário, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo arti.go lOdo Ato

da c'lesa n'" 10, de 29 de março de 1995, combinado como

parágrafo :Inico do ar-tigo la do Ato da Hcsa n° 01, de 24 de

feve~eir:o ~e 1999.

CAMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de out1ibro de 2001.

A
"~'t~

C!.O NE'mS /
, President2 (
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Atà ·da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro

de 1990,

RESOL~ nomear, na forma do artigo 9°,

item 11, da Lei na 8.112, citada, ULISSES GUEDES RAPASSI para

exercer, no Departamento de Comissões, o cargo de Assessor

Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal ·da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo la do Ato da Mesa nO 77, de 07 de

junho dE: 2001.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em lO de outubro de 2001.

o ..PRESIDENTE .DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere c

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 d€

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei na 8.112, de 11 de dezembrc

de 199J,

RESOLVE no~ear, na forma do ar~igo 9°

item II, da Lei na 8.112, citada, VIVIANY MARTIN~ ~JNTO par
I" • l .,,~

exercer., no Gabinete do Líder de ~artido Social Trabalhista,
- " ~'I'" ". ~ ! . ~ .

cargo de JI.ssessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro d

PeSSOã~ da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 2° do At

da Mes~ na 02, de 24 de fevereiro de 1999.

~~ DOS DE~UTADOS, en 10 de outubro de 2001
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o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1 0, item r, alínea "a", do Ato da tvlesa na 205, de 28 de

junho dE 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

de 2001.

DEPUTADOS,

artigo J3 da Resolução nO 21, de 04 de novembro de 1992,

FLÁVIA COUTINHO DE ASSIS BRASIL, ocupante de cargo da

Categori~ Funcional de Analista Legisiativo atribuição

Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nO 3.926, para exercer,

a partir de 1° de outubro do corrente ano, no Gabinete dos

Suplentes dos Secretários, a função comissionada de Chefe de

Secretaria, FC-06, Código C2060041, do Quadro de Pessoal da

Câmara dJS Deputados, criada pelo art tgo lOdo Ato da Mesa n°

65, de Il de abril de 2001.

C..OORA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubrc

,/I/~

CO~
Presidente

/
~

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea lia", do Ato da Mesa n° :205, de 28 de

junho je 1990, e o ôrtigo 6° da Lei n° 8.1.12, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

aniço 13 da ResollJ.ção nO 21, de 4 de novembro de 1992, HILTON

SILVA ~ALI:e:lRO, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Técnicc, Legislativo - atribuição Assistente Aclmini5tra':ivo,

Padrão 30, ponto nO 5.354, para exercer, a partir de l° de

outubro do corrente ano, no Gabinete do Preside~ter a funçao

comissi onada de Assistente de Gabinete, FC-OS, Código

C2230236, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

transfcd:mada pelo Ato da Mesa nO '72, de 07 de jl.:nho de 2001.

CÂl-lARA DOS DEPUTADOS, em lU :::ie ~t1.\P·};e

A~~CIO NEVE
preSidenV

de 20Gl.
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DEPU'r.ADOS,

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho :ie 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembr.o de 1990,

RESOLVE designar ?or acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução n° 21, de 4, de !íovembro de 1992, MOACIR

FRANCO ROGÉRIO, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Analista Legislativo atribuição Allalista de Informática

Legislativa, Padrão 38, ponto nO 6.400, para exercer, a partir

de la de outubro do corrente ano, na C00rdenação de Engenharia

de Sis;.emas, do Centro de Infonnática, a funçào comissionada

de Chefe da Seção de Informática Legislativa, FC-OS, Código

C2040134, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

transf;,rmada pe:'o artigo SO do Ato da Nesa na 37, de 30 de

maio dE.' 2000.

Ch-IARA DOS DEPUTADOS, em lO de Q~t~ro de 2001.

A~
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo la, item l, alínea "a", do Ato da Mesa n° 2QS, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei na 8.112, de 11 de dezembro

de 1990,
RESOLVE designar Gtn:LBE:RME MALHEIRO DA ROCHA

PINTO , Jcupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legi.s1ativo - atribuição Operador de Audiovisual, Padrão 30,

ponto nO 4.224, 2° substituto do Chefe da Seção de Sonorização

e Gravação em Plenário, FC-OS, Código C2040031, na Coordenação

de Audicc\Tisual, do Departamento Técnico, do Quadro de Pessoal

da Câma:a dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a

partir de l° de outubro do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em la de outubro

JAoQr• O NEVES'

Presidente

de 2001.
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DEPUTJ.\DOS , no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°f item l, alínea lia", do Ato da ~1esa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei na 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar ROSA M).RIA GEAQUINTO

PAGANINE, ocupante de cargo da Categoria F'uncional de Analista

Legislativo - atribuiç~o Técnico em Documentação e Informaç~o

Legislativa, Padrao 40, ponto nO 5.917, 2 a substituta do Chefe

da Seção de Referência, cC-OS, Código C2040009, na Coordenação

de 8ibl~oteca, do Centro de Documentação e Informaçào, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus

impedimelltos eventuais, a partir de 25 ée setemb~o do corrente

ano.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 10 de outubro de 2001.

PORTARIA N° 053/01

o PRIMEIRO sEcReTÁRIO DA cÂMARA
DOS D:';PUTADOS, de acordo com o Art. 259 do Regimento

InterDo, combinado com o inciso II do Art, l Q do Ato da

Mesa Ij II 205, de 1990, RESOLVE:

Credenciar a Seru10ra ADELITA GOASCO

como Representante do SINDICATO R~IONAL DAS EMPRESAS

AEROVIÁRIAS / SNEA.

cÂY~ DOS DEPUTADOS, tO de outubro de 2001.
--<? ...,.,

/' I .)~..---
I ' ,.

... /// " '~L:~
Depu tado i.' ,. éA: CANTl:

I, ~ ..

Prime~i ~Secretã ib
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COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa

Ata da Vigésima Nona reunião (Ordinária),
realizada em 10 de outubro de 2001

Às 10 horas e 44 minutos do dia 10 de outubro
de 2001, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tributa
ção, no Plenário n° 4, do Anexo 11 da Câmara dos De
putados, sob a presidência, alternadamente, dos De
putados Jorge Tadeu Mudalen e Pedro Novais, pre
sentes os seguintes Deputados: José Carlos Fonseca
Jr. e José Pimentel, Vice-Presidentes; Antonio Kandir,
Félix Mendonça, José Militão, Rodrigo Maia, Silvio
Torres, Chico Sardelli, João Carlos Bacelar, João
Mendes, Jorge Khoury, Mussa Demes, Pauderney
Avelino, Germano Rigotto, Milton Monti, Carlito
Merss, João Coser, Ricardo Berzoini, Fetter Júnior,
Max Rosenmann, João Eduardo Dado, Pedro Eugê
nio, Eujácio Simões e Roberto Argenta (Titulares);
Adolfo Marinho, Antonio Cambraia, Juquinha, Luiz
Carlos Hauly, Magno Malta, Sebastião Madeira, Nice
Lobão, Osório Adriano, Delfim Netto, Eni Voltolini,
Gonzaga Patriota e Rubens Furlan (Suplentes). Dei
xaram de registrar presença os Deputados José Aní
bal, Sampaio Dória, Veda Crusius, Deusdeth Pantoja,
Armando Monteiro, Michel Temer, Edinho Bez e Eni
valdo Ribeiro. Havendo número regimental, o Presi
dente declarou abertos os trabalhos. Foi aprovada,
unanimemente, a Ata da 28a reunião. O Deputado
Edinho Bez justificou ausência, decorrente de missão
oficial autorizada pelo Presidente da Casa. Por su
gestão do Deputado Germano Rigotto, acatada por
todos os presentes, antes do início de seus trabalhos,
a Comissão prestou homenagem ao ex-Ministro e
ex-Parlamentar Roberto Campos, falecido no dia an
terior, com 1 minuto de silêncio em sua memória.
Expediente: O Presidente levou ao conhecimento da
Comissão a designação n° 51, efetuada em 3-10-01.
Ordem Do Dia: 1) Discussão e votação das emendas
a serem apresentadas pela Comissão à Proposta
Orçamentária para 2002 (PL n° 32/01 - CN). Retira
das de pauta. 2) Requerimento N° 37/01 - do Sr. Ri
cardo Berzoini - solicita a realização de audiência pú
blica, a fim de ouvir os Srs. Paoro Zaghen e Vicente
Diniz, ex-presidente e ex-diretor financeiro do Banco
do Brasil, respectivamente, sobre operação conside
rada irregular com títulos do Tesouro Nacional, con
forme denúncia publicada ro jornal O Globo, de
2-10-01. Retirado de pauta, pelo autor, com a adver-

tência de que, se até a semana seguinte, não obtives
se do Banco do Brasil informações convincentes e
por escrito para dirimir as dúvidas sobre o assunto,
conforme prometera a Assessoria Parlamentar do
Banco, retornaria com a proposição à pauta. 3) Re
querimento N° 38/01 - do Sr. Ricardo Berzoini - pro
põe a realização de Seminário, a respeito do papel do
Banco Central, como órgão normatizador e fiscaliza
dor do sistema bancário e como autoridade monetá
ria, diante da nova conjuntura do País. Em Votação:
aprovado, unanimemente, o requerimento. 4) Reque
rimento N° 39/01 - do Sr. Jorge Tadeu Mudalen - soli
cita que sejam ouvidos os Srs. Raymundo Magliano
Filho e Gilberto Mifano, respectivamente, Presidente
e Superintendente-Geral da Bolsa de Valores de São
Paulo - BOVESPA, para participarem de reunião de
audiência pública, destinada a avaliar as conseqüên
cias, negativas para a BOVESPA, decorrentes da co
brança da Contribuição Provisória sobre Movimenta
ção Financeira - CPMF, nas suas transações de inter
mediação de valores mobiliários. Em Votação: apro
vado, unanimemente, o requerimento. 5) Projeto De
Lei Complementar N° 182/01 - do Sr. Ricardo Berzoi
ni - que "estabelece a obrigatoriedade de publicidade
por parte do Banco Central do Brasil da tramitação de
todos os processos relacionados com a fiscalização
do Sistema Financeiro e das decisões adotadas pela
Diretoria da Autarquia". Relator: Deputado Mussa De
mes. Parecer: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição. Retirado de pauta, pelo autor. 6) Projeto De
Lei N° 394-A/99 - do Sr. Enio Bacci - que "prevê re
cursos no orçamento para programas em favor da cri
ança e adolescentes e dá outras providências". Rela
tor: Deputado Mussa Demes. Parecer Vencedor: pela
inadequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição. Em Votação: aprovado o parecer, contra
os votos dos Deputados José Pimentel, Carlito
Merss, Ricardo Berzoini e João Coser. 7) Projeto De
Lei N° 373-A/99 - do Sr. Feu Rosa - que "modifica os
arts. 2° e 3° da Lei n° 9.491, de 9 de setembro de
1997, para considerar prioritária a desestatização das
instituições financeiras federais, e dá outras providên
cias. (Apensados: PL nOs 821/99 e 1.381/99). Relator:
Deputado Luiz Carlos Hauly. Parecer: Pela adequa
ção financeira e orçamentária do Projeto, dos PL nOs
821/799 e 1.381/99, apensados, e do Substitutivo
adotado pela Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio e, no mérito, pela rejeição do Projeto e aprova
ção dos PL nOs 821/99 e 1.381/99, apensados, nos
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Ata da 168 Reunião Ordinária, realizada em
3 de outubro de 2001

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e
um, às dez horas e quatorze minutos, no Plenário 16
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se or
dinariamente a Comissão de Minas e Energia, sob a
Presidência do Deputado Antônio Cambraia, estando
presentes os Senhores Membros Titulares, Deputa
dos Salvador Zimbaldi, Antônio Feijão e Francisco
Garcia, Vice-Presidentes; Deputados Airton Dipp,
Antônio Feijão, Antônio Jorge, Carlos Alberto Rosa
do, Clementino Coelho, Fernando Ferro, Gervásio Sil
va, Gilberto Kassab, Ivânio Guerra, José Carlos Ale
luia, José Janene, Juquinha, Luciano Zica, Marcos
Lima, Moreira Ferreira; e os Senhores Membros Su
plentes, Deputados Edinho Bez, Eliseu Resende,
Jandira Feghali, Luiz Alberto, Luiz Piauhylino, Márcio
Fortes, Olímpio Pires, Pedro Bittencourt, Raimundo
Gomes de Matos, Romel Anízio, Salatiel Carvalho e
Yvonilton Gonçalves. Deixaram de registrar suas pre
senças os Senhores Membros Titulares, Deputados
João Colaço, José Aleksandro, Luiz Sérgio, Nicias Ri
beiro, Paulo Feijó, Rose de Freitas e Vadão Gomes. O
Deputado Luiz Sérgio apresentou justificativa para
sua ausência, face a viagem em missão oficial à
Espanha, na data desta reunião. O Deputado Rai
mundo Gomes de Matos justificou sua ausência nos
dias vinte e cinco e vinte e seis de setembro do ano
em curso, em virtude de seu comparecimento às co
memorações de inauguração da cidade de Nova Ja
guaribaralCE, em missão oficial. Outrossim, o Depu
tado Yvonilton Gonçalves justificou sua ausência nos
meses de agosto e setembro do ano em curso, em ra
zão de sua designação para representar o Partido da
Frente Liberal em compromissos políticos partidários
no Estado do Rio de Janeiro. Abertura: Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente declarou aber
ta a reunião, passando ao exame das Atas da Décima
Quarta e da Décima Quinta Reuniões Ordinárias, rea
lizadas nos dias dezenove e vinte e seis de setembro
do corrente ano, respectivamente. A requerimento do
Deputado Carlos Alberto Rosado, foi dispensada a le
itura das atas. Não houve discussão. Em votação, fo
ram aprovadas por unanimidade as atas. Expediente:
Em dois de agosto do ano em curso, o Senhor Presi
dente distribuiu ao Deputado Airton Dipp o Projeto de
Lei n° 4.769/01, ao Deputado Carlos Alberto Rosado
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termos do Substitutivo da CEIC, com Subemenda. nhada à publicação no Diário da Câmara dos Depu-
Discutiram a matéria os Deputados Ricardo Berzoini, tados. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.
Germano Rigotto, Carlito Merss, Delfim Netto, Pedro
Eugênio, Mussa Demes, Félix Mendonça, José Pi
mentel, Fetter Júnior e João Eduardo Dado. Em suas
manifestações, todos foram unânimes em reconhecer
e aplaudir a disposição do relator na sua complemen
tação de voto, por ter excluído do Programa Nacional
de Desestatização não só os bancos oficiais como o
Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, mas
também empresas como a Companhia Hidrelétrica
do Vale do São Francisco - CHESF e a Usina Hidrelé
trica de Tucuruí. Em Votação: aprovado, unanime
mente, o parecer. 8) Projeto de Lei N° 377-AJ99 - do
Sr. Milton Temer - que "dispõe sobre a incidência do
Imposto de Renda na fonte incidente sobre lucros e
dividendos pagos ou creditados por pessoa jurídica".
(Apensados: PL nOs 1 .034/95, 1.889/99 e 3.865/00).
Relator: Deputado Pedro Eugênio. Parecer: pela ade
quação financeira e orçamentária do Projeto e dos PL
nOs 1 .034/99, 1.889/99 e 3.865/00, apensados, e, no
mérito, pela aprovação do PL n° 1 .034/99, apensado,
e rejeição do Projeto e dos PL nOs 1.889/99 e
3.865/00, apensados. Discutiram a matéria os Depu
tados Germano Rigotto, Milton Monti, Antonio Kandir,
Pedro Novais, Fetter Júnior, Pedro Eugênio, Delfim
Netto, Ricardo Berzoini e Mussa Demes. Retirado de
pauta por 2 semanas, para que os membros pudes
sem examinar com profundidade a matéria 9) Projeto
de Lei N° 1.022-AJ99 - do Sr. Vicente Caropreso 
que "institui o Pró-Saúde, que dispõe sobre dedução
do Imposto de Renda por contribuições para hospitais
públicos e instituições sem fins lucrativos". Relator:
Deputado Roberto Argenta. Parecer: pela compatibili
dade e adequação financeira e orçamentária do pro
jeto e de emenda adotada pela Comissão de Seguri
dade Social e Família, e, no mérito, pela aprovação,
com Substitutivo. Vista ao Deputado Jorge Khoury.
10) Projeto de Lei N° 1.637-B/99 - da Sra. Esther
Grossi - que "dispõe sobre a colocação obrigatória de
obras de arte em edificações do poder público fede
ral". relator: Deputado eujácio simões. parecer: pela
não implicação da matéria com aumento ou diminui
ção da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e or
çamentária. Retirado de pauta, pelo relator. Encerra
mento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente en
cerrou os trabalhos às 11 horas e 55 minutos. E, para
constar, eu, Maria Linda Magalhães, Secretária, la
vrei a presente ata que, depois de lida, discutida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e encami-
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o Projeto de Lei n° 4.806/01, ao Deputado Clementino
Coelho o Projeto de Lei n° 4.717/01, ao Deputado
Francisco Garcia o Projeto de Lei nO 4.798/01, ao De
putado Ivânio Guerra o Projeto de Lei n° 4.734/01, ao
Deputado Juquinha o Projeto de Lei nO 4.753/01 e ao
Deputado Paulo Feijó o Projeto de Lei n° 4.751/01.
Em vinte e dois de agosto do corrente ano, o Senhor
Presidente distribuiu ao Deputado Juquinha o Projeto
de Lei n° 4.780/01. Em cinco de setembro do ano em
curso, o Senhor Presidente distribuiu ao Deputado
Raimundo Gomes de Matos o Projeto de Lei nO
4.852/01 e, em doze de setembro do corrente ano, o
Senhor Presidente distribuiu ao Deputado Paulo Feijó
o Projeto de Lei n° 4.946/01 . O Senhor Presidente es
clareceu que, embora tenha sido aprovado requeri
mento da Deputada Miriam Reid, em reunião realiza
da no dia dezenove de setembro, para inclusão do
Projeto de Lei nO 2.243/99 na Ordem do Dia da reu
nião subseqüente, a proposição não constava da pa
uta desta reunião em razão de o relator da matéria,
Deputado Fernando Ferro, haver apresentado substi
tutivo à proposição, para o qual foi aberto prazo para
apresentação de emendas, por cinco sessões, nos
termos do art. 119, inciso 11 e § 1°, do Regimento
Interno. O Senhor Presidente esclareceu, ainda, que,
assim que fosse encerrado o prazo para apresenta
ção de emendas ao substitutivo apresentado pelo re
lator à proposição, seria incluído imediatamente na
pauta da reunião ordinária subseqüente. Ordem do
Dia: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pe
las Comissões: Tramitação Ordinária. 1) Projeto de
Lei N° 623/99 - do Sr. Ricardo Izar - que "Dispõe so
bre a conservação e o uso sustentável das florestas e
demais formas de vegetação natural brasileiras". Re
lator: Deputado Vadão Gomes. Parecer: favorável,
com 3 emendas. Foi concedida vista aos Deputados
Pedro Bittencourt e Gervásio Silva, em primeiro de
setembro de mil novecentos e noventa e nove. O Se
nhor Presidente informou que o projeto teve seu pro
cesso de votação interrompido por falta de quorum
ao final da Décima Quarta Reunião Ordinária. O Se
nhor Presidente esclareceu que, nos termos dos arts.
86, § 2°, e 181, caput, do Regimento Interno, a vota
ção da proposição teria precedência sobre as demais
constantes da pauta e, uma vez que o processo de
votação já havia iniciado, não seria permitida a inter
rupção deste, a não ser em razão de insuficiência de
quorum para votação. Em votação, aprovado o pare
cer favorável do relator, contra o voto do Deputado
Fernando Ferro. Requerimentos: 2) Do Sr. Luciano
lica e Outros - que "Solícita, sejam convidados os
senhores Governadores, ou seus representantes,

dos Estados do Acre, Amazonas e Rondônia, os re
presentantes da RONGAS - Rondônia Gás - e da
CIGÁS - Companhia de Gás do Amazonas -, o presi
dente da Petrobras, o presidente nacional do Ibama e
o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo". O
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Deputado
Luciano lica, para encaminhamento da votação. O
Deputado Antônio Feijão encaminhou o voto SIM ao
requerimento. Em votação, foi aprovado unanime
mente o requerimento. 3) 00 Sr. Salatiel Carvalho 
que "Requer a realização de reunião de audiência pú
blica, com a participação da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, destinada a
discutir a exploração do gás natural de Urucu, no
Estado do Amazonas, com os expositores que espe
cifica". O Senhor Presidente esclareceu que este re
querimento versava sobre matéria idêntica à do apre
sentado pelo Deputado Luciano lica. Em votação, foi
aprovado unanimemente o requerimento. Nesse mo
mento, o Deputado Salvador limbaldi assumiu a Pre
sidência da reunião. Em seguida, o Deputado Antônio
Feijão apresentou solicitação, subscrita pelos Depu
tados Antônio Feijão, Francisco Garcia, Salvador lim
baldi, Carlos Alberto Rosado, Moreira Ferreira, Ger
vásio Silva, Luiz Piauhylino, Jandira Feghali, Carlos
Santana e José Carlos Aleluia, para que, nos termos
do art. 52, § 5°, do Regimento Interno, fosse incluído
na Ordem do Dia, para apreciação imediata, requeri
mento que "Solicita seja designada pela Comissão
Representação Parlamentar, com o objetivo de levar
aos Ministros Aloísio Nunes Ferreira, Ministro-Chefe
da Secretaria-Geral da Presidência da República, De
putado José Sarney Filho, Ministro de Estado do Meio
Ambiente, e Senador José Jorge, Ministro de Estado
de Minas e Energia, as conclusões da audiência pú
blica realizada por este órgão técnico, em vinte e seis
de setembro do ano em curso, cujo termo central foi a
implantação da Usina Nuclear de Angra 111". Em cum
primento ao disposto no referido instituto regimental,
o Senhor Presidente anunciou a realização de vota
ção nominal e convidou o Deputado Fernando Ferro
para proceder à chamada nominal. Realizada a cha
mada, votaram SIM os Senhores Deputados, Antônio
Jorge, Juquinha, Salvador limbaldi, Francisco Gar
cia, Gervásio Silva, Gilberto Kassab, Moreira Ferrei
ra, Antônio Feijão, Carlos Alberto Rosado, José Jane
ne, José Carlos Aleluia, Clementino Coelho, Eliseu
Resende e Salatiel Carvalho. Votaram NÃO os Se
nhores Deputados Marcos Lima, Fernando Ferro e
Luciano lica. Encerrada a votação, foram apurados
dezessete votos, sendo quatorze favoráveis e três
contrários. Em seguida, o Senhor Presidente anunci-
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ou O resultado, declarando aprovada a inclusão na
Ordem do Dia, para apreciação imediata, do requeri
mento apresentado. 4) Do Senhor Antônio Feijão e
Outros - Que "Solicita seja designada uma Repre
sentação Parlamentar, com objetivo de levar aos Mi
nistros Aloísio Nunes Ferreira, Ministro-Chefe da Se
cretaria Geral da Presidência da República, Deputa
do José Sarney Filho, Ministro de Estado do Meio
Ambiente, e Senador José Jorge, Ministro de Estado
de Minas e Energia, as conclusões da audiência pú
blica realizada por este órgão técnico, em vinte e seis
de setembro do ano em curso, cujo termo central foi a
implantação da Usina Nuclear de Angra 111". Os Depu
tados Antônio Feijão, José Carlos Aleluia, Eliseu Re
sende e Jandira Feghali encaminharam voto SIM. Os
Deputados Fernando Ferro, Luciano lica e Marcos
Lima encaminharam o voto Não. Em votação, foi apro
vado o requerimento, contra os votos dos Deputados
Fernando Ferro, Luciano lica e Marcos Lima. O De
putado Luciano lica solicitou fosse registrado em ata
que havia se posicionado contrariamente ao requeri
mento por entender que a referida representação de
fenderia a construção da Usina Nuclear de Angra 111,
contra a qual havia se manifestado no decurso da au
diência pública realizada para discutir o tema. Propo
sições Sujeitas à Apreciação Pelo Plenário da Casa:
Urgência. 5) Emenda De Plenário Ao Projeto de De
creto Legislativo N° 278-A/99 - que "Aprova o texto do
Acordo Relativo à implementação da Parte XI da Con
venção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de
10 de dezembro de 1982, concluído em Nova York,
em 29 de julho de 1994". Relator: Deputado Pedro Bit
tencourt. Parecer: contrário. O Deputado Francisco
Garcia procedeu à leitura do parecer, em substituição
ao Relator. Manifestaram-se a favor da matéria os De
putados José Carlos Aleluia e Luciano lica. Em vota
ção, foi aprovado unanimemente o parecer do Rela
tor. Tramitação Ordinária. 6) Projeto de Decreto Legis
lativo N°950/01 - do Sr. Moreira Ferreira - que "Susta
a aplicação da portaria na 21, de 6 de fevereiro de
2001, do Diretor-Geral da Agência Nacional de Petró
leo - ANP -, publicada no Diário Oficial da União, de
8 de fevereiro de 2001 ". Relator: Deputado Marcos
Lima. Parecer: favorável. Foi concedida vista ao De
putado Salvador limbaldi, em dezenove de setembro
do ano em curso, que apresentou voto em separado
na data de hoje. O Senhor Presidente retirou o Projeto
de pauta, a pedido do Autor e do Deputado Carlos
Alberto Rosado. Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva Pelas Comissões: Prioridade. 7) Projeto
de Lei N° 4.798/01 - do Senado Federal- que "Altera
dispositivos da Lei n° 9.427, de 26 dezembro de 1996,

que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANEEL -, disciplina o regime das concessões de ser
viços públicos de energia elétrica e dá outras provi
dências". Relator: Deputado Francisco Garcia. Pare
cer: favorável. O Senhor Presidente concedeu a pala
vra ao Relator, que procedeu à leitura de seu parecer.
Em discussão, o Deputado Fernando Ferro manifes
tou-se favoravelmente ao parecer do Relator. Em vo
tação, foi aprovado unanimemente o parecer do Rela
tor. O Deputado Luciano lica solicitou fosse registra
do em ata o seu posicionamento contrário à aprova
ção do Projeto de Lei nO 623/99, apreciado ao início
desta reunião. Tramitação Ordinária. 8) Projeto de Lei
N° 867-A/99 - do Sr. Giberto Kassab - que "Institui o
Plano Nacional de Pedras e Metais Preciosos e dá
outras providências". Relator: Deputado Airton Dipp.
Parecer: favorável. O Deputado Luciano Zica solicitou
vista da matéria, que foi concedida pelo Senhor Presi
dente. 9) Projeto de Lei N° 1.534-A/99 - do Sr. Jorge
Costa - que "Proíbe a privatização de usinas hidrelé
tricas em todo o País". Relator: Deputado Moreira Fer
reira. Parecer: contrário. Foi concedida vista ao Depu
tado Gilberto Kassab, em treze de dezembro de dois
mil. O Senhor Presidente retirou de pauta a matéria, a
pedido do Relator. 10) Projeto de Lei N° 2.571-A/00 
do Sr. Pompeo de Mattos - que "Cria selo de seguran
ça para comercialização de gás liqüefeito de petróleo
(GLP) e dá outras providências". Foi apensado a este
o Projeto de Lei n° 2.619/00. Relator: Deputado Car
los Alberto Rosado. Parecer: contrário a este e ao
Projeto de Lei n° 2.619/00, apensado. O Deputado
Marcos Lima solicitou vista da matéria, que foi conce
dida pelo Senhor Presidente. 11) Projeto de Lei N°
3.174/00 - do Sr. João Herrmann Neto que "Dispõe
sobre parâmetros para a frota automotiva nacional,
políticas para seu desenvolvimento e dá outras provi
dências". Relator: Deputado Luiz Sérgio. Parecer: fa
vorável, com emenda. O Deputado Carlos Alberto Ro
sado procedeu à leitura do parecer, em substituição
ao Relator. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado o parecer do Relator. 12) Projeto de Lei N°
3.620/00- do Sr. José índio - que "Dá nova redação
ao art. 26 do Decreto-Lei n° 227, de 28 de fevereiro de
1967, alterado pela Lei na 9.314, de 14 de novembro
de 1996". Relator: Deputado Ivânio Guerra. Parecer:
favorável, com substitutivo. O Deputado Fernando
Ferro solicitou vista da matéria, que foi concedida
pelo Senhor Presidente. 13) - Projeto de Lei N°
3.631/00 - do Sr. Pedro Pedrossian - que "Dispõe so
bre os preços a serem praticados pelas empresas de
distribuição de combustíveis, e dá outras providênci
as". Relator: Deputado Chiquinho Feitosa. Parecer:
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favorável, com emenda. Em dezenove de setembro
do corrente ano, foi concedida vista ao Deputado Sal
vador limbaldi, que apresentou voto em separado na
data desta reunião. O Deputado Antônio Cambraia re
assumiu Presidência da reunião nesse momento. O
Senhor Presidente comunicou ao Plenário da Comis
são o pedido de retirada de pauta da proposição, for
mulado pelo Autor. Diversos Deputados presentes
manifestaram-se contrariamente à legitimidade da
solicitação, uma vez que o autor encontrava-se au
sente. O Senhor Presidente resolveu não retirar a pro
posição de pauta, uma vez que o Autor não encontra
va-se presente para formular a requerimento, nos ter
mos do art. 114, VII, do Regimento Interno. O Deputa
do Ivânio Guerra procedeu à leitura do parecer, em
substituição ao Relator. Em seguida, o Deputado Sal
vador limbaldi procedeu à leitura do voto em separa
da. Discutiram a matéria o Deputado José Carlos Ale
luia, Luciano lica, Gervásio Silva, Clementino Coe
lho, Carlos Alberto Rosado e Salvador limbaldi. Em
votação, foi rejeitado o parecer do Relator, que pas
sou a constituir voto em separado. O Deputado Salva
dor limbaldi foi designado Relator do parecer vence
dor, pela rejeição da matéria, contra o voto do Depu
tado Chiquinho Feitosa. 14) Projeto de Lei N°
4.422/01- do Sr. Juquinha - que "Altera inciso II do art.
20 do Decreto-Lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), com redação dada pela Lei nO
9.314, de 14 de novembro de 1996". Relator: Deputa
do Pedro Pedrossian. Parecer: favorável. O Deputado
Luciano lica solicitou vista da matéria, tendo esta
sido concedida pelo Senhor Presidente. 15) Projeto
de Lei N° 4.734/01 - do Sr. Carlos Santana - que "dis
põe sobre responsabilidade da concessionária distri
buidora de energia elétrica pelo ressarcimento ao
consumidor por avaria causada em aparelhos elétri
cos devido a bruscas variações de tensão na rede."
Relator: Deputado Ivânio Guerra. Parecer: contrário.
A pedido do Autor, nos termos do art. 114, inciso VII,
do Regimento Interno, a Senhor Presidente retirou a
matéria de pauta. O Deputado Clementino Coelho so
licitou inversão de pauta, para apreciar-se o item
quinze da pauta, tendo o Plenário da Comissão anui
dade à solicitação. 16} Projeto de Lei N°4.806/01 - do
Sr. Clementino Coelho - que "Acrescenta artigo à Lei
n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, com a finalidade de
destinar parte dos recursos arrecadados com a co
brança pelo uso de recursos hídricos para o financia
mento de projetos destinados a garantir o forneci
mento perene de água potável a populações rurais do
Semi-árido do Nordeste". Relator: Deputado Carlos
Alberto Rosado. Parecer: favorável. O Senhor Presi-

dente concedeu a palavra ao Relator, para proceder à
leitura do parecer. O Deputado José Carlos Aleluia
solicitou vista da matéria, tendo esta sido concedida
pelo Senhor Presidente. 17} Projeto de Lei N°
4.780/01 - do Sr. Wigberto Tartuce - que "Dispõe so
bre a aplicação dos recursos provenientes da cobran
ça da sobretaxa incidente sobre as tarifas de energia
elétrica". Relator: Deputado Juquinha. Parecer: con
trário. O Deputado Marcos Lima procedeu à leitura do
parecer, em substituição ao Relator. Não houve dis
cussão. Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do Relator. 18) Projeto de Lei N° 4.769/01 
do Sr. Robson Tuma - que "Altera dispositivos da Lei
n° 9.074, de 7 de julho de 1995 e dá outras providênci
as". Relator: Deputado Airton Dipp. Parecer: favorável.
O Deputado José Carlos Aleluia solicitou vista da ma
téria, que foi concedida pelo Senhor Presidente.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a reunião às doze horas e qua
torze minutos. E, para constar, eu, Clemar Pereira
Gonçalves da Silva Côrtes, secretária-substituta, la
vrei a presente Ata, que, depois de aprovada, será as
sinada pelo Senhor Presidente e será encaminhada à
publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
Deputado Antônio Cambraia, Presidente.

Ata da Décima Sétima Reunião Ordinária
Realizada em 10 de Outubro de 2001

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e
um, às dez horas e trinta e dois minutos, no Plenário
16 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se
ordinariamente a Comissão ae Minas e Energia, sob
a Presidência do Deputado Antônio Cambraia, estan
do presentes os Senhores Membros Titulares, Depu
tados Salvador limbaldi e Francisco Garcia, Vice-Pre
sidentes; Deputados Carlos Alberto Rosado, Clementi
na Coelho, Fernando Ferro, Gervásio Silva, Gilberto
Kassab, Ivânio Guerra, Juquinha, Luciano lica, Mar
cos Lima e Vadão Gomes; e os Senhores Membros
Suplentes, Deputados Olímpio Pires, Lael Varela, Pe
dro Bittencourt, Pedro Pedrossian, Philemon Rodri
gues, Raimundo Gomes de Matos, Romel Anízio e
Yvonilton Gonçalves. Deixaram de registrar suas pre
senças os Senhores Membros Titulares, Deputados
Airton Dipp, Antônio Feijão, Antônio Jorge, João Cola
ço, José Aleksandro, José Carlos Aleluia, José Jane
ne, Luiz Sérgio, Moreira Ferreira, Nicias Ribeiro, Pau
lo Feijó e Rose de Fre~as. O Deputado Luiz Alberto
apresentou justificativa para sua ausência, face a mo
tivo de saúde, na presente data. O Deputado Edinho
Bez justificou sua ausência no período de oito a qua
torze do corrente mês, por estar em missão oficial, re
presentando a Câmara dos Deputados na Itália. Aber-
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tura: Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente declarou aberta a reunião, passando ao exame
da Ata da Décima Sexta Reunião Ordinária, realizada
no dia três de outubro do corrente ano. A requerimen
to do Deputado Ivânio Guerra, foi dispensada a leitura
da ata. Não houve discussão. Em votação, foi aprova
da por unanimidade a ata. Expediente: O Senhor Pre
sidente comunicou aos presentes que a Fundação
Apoio promoveria o seminário "Energia, Novos Ru
mos e Soluções a Curto Prazo" no próximo dia vinte e
quatro no Hotel Grand Bittar, em Brasília. O Senhor
Presidente explicou que o evento contava com o apo
io da Comissão de Minas e Energia e anunciou que,
se algum membro desejasse participar do seminário,
na qualidade de palestrante-moderador, poderia fazer
sua inscrição posteriormente. Em seguida, o Senhor
Presidente comunicou o recebimento de texto intitula
do "Horário de Verão e Racionamento: A Convivência
Difícil", redigido pelo engenheiro Alexandre Heringer
Lisboa, com a solicitação de que fosse distribuído aos
membros da Comissão. O Senhor Presidente afirmou
que a contribuição dos cidadãos para o enriqueci
mento dos debates nesta Casa era sempre bem-vin
da e que o texto apresentado versava sobre tema atu
ai e importante. O Senhor Presidente comunicou, ain
da, o recebimento de reclamação, formulada pelo De
putado Pedro Pedrossian, que "Reclama da inclusão,
no substitutivo elaborado pelo relator designado para
elaborar o parecer vencedor do Projeto de Lei nO
1.275/99, de matéria estranha à competência da Co
missão de Minas e Energia", que foi indeferida pelo
Senhor Presidente, sob a alegação de que se tratava
de matéria vencida. O Senhor Presidente afirmou que
o Deputado Pedro Pedrossian poderia recorrer dessa
decisão ao Presidente da Casa, se assim o desejas
se. Ordem do Dia: Requerimentos: 1) DO Sr. Pedro
Pedrossian - Que "Requer o envio de convite a técni
cos da Petróleo Brasileiro SA - PETROBRAS - e
das empresas Odebrecht, Enterprise e Kellogg,
Brown & Root, para a prestação de esclarecimentos
sobre as negociações e contratações realizadas vi
sando ao desenvolvimento dos campos de Bijupirá e
Salema, na Bacia de Campos". O Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Deputado Pedro Pedrossian,
para encaminhamento da votação. O Deputado Fer
nando Ferro sugeriu acrescentar convite a represen
tante da Federação dos Petroleiros, o que foi aceito
pelo autor. Em votação, foi aprovado unanimemente o
requerimento. 2) Do Sr. Pedro PEDROSSIAN - que
"Requer o envio de convite à direção da Petróleo Bra
sileiro S.A. - PETROBRAS - para a prestação de es
clarecimentos sobre os critérios e valores envolvidos

na compra de turbinas destinadas a equipar usinas
termelétricas movidas a gás natural nas quais a em
presa tenha participação acionária". O Senhor Presi
dente concedeu a palavra ao Deputado Pedro Pe
drossian, para encaminhamento da votação. Em vota
ção, foi aprovado unanimemente o requerimento. Pro
posições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Co
missões: Tramitação Ordinária. O Senhor Deputado
Carlos Alberto Rosado apresentou requerimento de
inversão de pauta do item oito, tendo o Plenário da
Comissão anuído à solicitação. 3) Projeto de Lei N°
4.806/01 - do Sr. Clementino Coelho - que "Acres
centa artigo à Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997,
com a finalidade de destinar parte dos recursos arre
cadados com a cobrança pelo uso de recursos hídri
cos para o financiamento de projetos destinados a ga
rantir o fornecimento perene de água potável a popu
lações rurais do semi-árido do Nordeste". Relator: De
putado Carlos Alberto Rosado. Parecer: favorável. Foi
concedida vista ao Deputado José Carlos Aleluia, em
três de outubro do ano em curso. O Senhor Presiden
te retirou o Projeto de pauta, a pedido do relator. 4)
PROJETO DE LEI NE 867-A/99 - do Sr. Gilberto Kas
sab - que "Institui o Plano Nacional de Pedras e Meta
is Preciosos e dá outras providências". Relator: Depu
tado Airton Dipp. Parecer: favorável. Foi concedida
vista ao Deputado Luciano lica, em três de outubro
do ano em curso. O Deputado Luciano lica procedeu
à leitura do parecer, em substituição ao relator. O De
putado Luciano lica esclareceu que, embora houves
se solicitado vista da matéria, não havia considerado
necessário alterar o parecer do relator. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do relator. 5) Projeto de Lei N° 1.534-A/99 
do Sr. Jorge Costa - que "Proíbe a privatização de
usinas hidrelétricas em todo o País". Relator: Deputa
do Moreira Ferreira. Parecer: contrário. Foi concedida
vista ao Deputado Gilberto Kassab, em treze de de
zembro de dois mil e um. O Deputado Carlos Alberto
Rosado procedeu à leitura do parecer, em substitui
ção ao relator. Em discussão, manifestou-se a favor
do parecer do relator, o Deputado Salvador Zimbaldi.
Manifestaram-se contra o parecer os Deputados Luci
ano lica e Fernando Ferro. O Deputado Francisco
Garcia solicitou vista da matéria, que foi concedida
pelo Senhor Presidente. O Senhor Presidente escla
receu que, embora houvesse ocorrido concessão de
vista ao Deputado Gilberto Kassab, em trinta e um de
dezembro de dois mil e um, havia atendido à solicita
ção do Deputado Francisco Garcia, por entender que,
como se tratava de sessão legislativa diferente, era
pertinente o pedido. 6) Projeto De Lei N° 2.243/99 -
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Ata da Quadragésima Reunião (Ordinária),
realizada em 10 de outubro de 2001.

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e
um, às dez horas e nove minutos no Plenário 7 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Co
missão de Seguridade Social e Famf1ia , sob a Presi
dência da Senhora Deputada Laura Carneiro. Estive
ram presentes os Deputados: José Unhares, Ângela
Guadagnín e Vicente Caropreso - Vice-Presidentes;
Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andrade, Armando
Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Cleuber
Carneiro, Darci Coelho, Darcísio Perondi, Dr. Rosi
nha, Eduardo Barbosa, Elias Murad, Eni Voltolini Hen
rique Fontana, Ivan Paixão, Jandira Feghali, Jorge
Alberto, Lavoisier Maia, Udia Quinan, Marcondes Ga
delha, Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini, Osmar
Terra, Pimentel Gomes, Rafael Guerra, Raimundo
Gomes de Matos, Salomão Gurgel, Sebastião Madei
ra, Serafim Venzon, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz
Titulares; Almerinda de Carvalho, Celcita Pinheiro,
Costa Ferreira, Dr. Hélio, Euler Morais, IIdefonço Cor
deiro, Ivânio Guerra, Jonival Lucas Júnior, Marcos de
Jesus, Minam Reid, Oliveira Filho, Pastor Amarildo,
Pedro Canedo, Ricarte de Freitas, Saulo Coelho e Sa
ulo Pedrosa - Suplentes. O Deputado Candinho Mat
tos, Vanessa Grazziotin e Regis Cavalcante,
não-membros, registra am suas presenças. Deixaram
de registrar suas presenças os Deputados Dr. Bene
dito Dias, Eber Silva, Euler Ribeiro, José Egydio, Lú
cia Vânia, Osmânio Pereira, Remi Trinta, Renildo
Leal, Rita Camata e Saraiva Felipe. Abertura: Haven
do número regimental, a Senhora Presidente decla
rou aberta a reunião e dispensou a leitura das Atas
das 37a , 38a e 39a reuniões ordinárias. Não houve dis
cussão. Em votação, as Atas foram aprovadas por
unanimidade. A Senhora Presidente comunicou a re
tirada de pauta de ofício do Projeto de Decreto Legis
lativo n° 732/00 e do PL n° 4.243/01. Ordem do Dia:
Requerimento - Do Senhor Deputado Rafael Guerra,
que "requer, nos termos do art. 52, § 5° do Regimento
Interno, a inclusão do PL n° 3.944/00, que regulamen
ta a profissão de psicanalista, de autoria do Deputado
Eber Silva. A Senhora Presidente submeteu o reque
rimento ao processo de votação nominal. Em vota
ção: Aprovado com 23 (vinte e três) votos favoráveis.
Requerimento - Do Senhor Deputado Eduardo Bar
bosa, que "requer a preferência de votação dos itens
11 (PL 3408/00); 15 (PL 4117/98); 17 (PL 975/98); 19
(PL 1125/99); 24 (PL 2696/00); 26 (PL 2991/00); 30
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da Sr Minam Reid - que "Altera dispositivos da Lei n° COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
9.478, de 6 de agosto de 1997, especialmente no que
se refere a distribuição das parcelas dos valores devi
dos a tftulo de royalties excedentes e especiais, des
tinando-os aos municípios para incentivar programas
no setor pesqueiro". Relator: Deputado Fernando Fer
ro. Parecer: favorável, com substITutivo. O Deputado
Salvador limbaldi solicitou vista da matéria, que foi
concedida pelo Senhor Presidente. 7) Projeto de Lei
N° 2.571-A/00 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "Cria
selo de segurança para comercialização de Gás li
quefeito de Petróleo (GLP) e dá outras providências".
Foi apensado a este o Projeto de Lei nO 2.619/00. Re
lator: Deputado Carlos Alberto Rosado. Parecer: con
trário a este e ao Projeto de Lei nO 2.619/00, apensa
do. Foi concedida vista ao Deputado Marcos lima, em
três de outubro do corrente ano. O Senhor Presidente
concedeu a palavra ao relator, para proceder à leitura
do parecer. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado o parecer do relator, contra os votos dos
Deputados Luciano lica e Fernando Ferro. 8) Projeto
de Lei N° 3.620/00 - do Sr. José índio - que "Dá nova
redação ao art. 26 do Decreto-Lei n° 227, de 28 de fe
vereiro de 1967, alterado pela Lei n° 9.314, de 14 de
novembro de 1996". Relator: Deputado Ivânio Guerra.
Parecer: favorável, com substitutivo. Foi concendida
vista ao Deputado Fernando Ferro, em três de outu
bro do ano em curso. O Senhor Presidente retirou o
Projeto de pauta, a pedido do autor. 9) Projeto De Lei
N° 4.422/01- do Sr. Juquinha - que "Altera inciso 11 do
art. 20 do Decreto-Lei nO 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração), com redação dada pela
Lei n° 9.314, de 14 de novembro de 1996". Relator:
Deputado Pedro Pedrossian. Parecer: favorável. Foi
concedida vista ao Deputado Luciano lica, em três
de outubro do corrente ano. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado unanimemente o parecer do re
lator. 10) Projeto de Lei N° 4.769/01 - do Sr. Robson
Tuma - que "Altera dispositivos da Lei n° 9.074, de 7
de julho de 1995 e dá outras providências". Relator:
Deputado Airton Dipp. Parecer: favorável. Foi conce
dida vista ao Deputado José Carlos Aleluia, em três
de outubro do ano em curso. O Senhor Presidente re
tirou a proposição de pauta. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou
a reunião as onze horas e trinta e três minutos. E, para
constar, eu, Clemar Pereira Gonçalves da Silva Côr
tes, secretária-substituta, lavrei a presente ata, que,
depois de aprovada, será assinada pelo Senhor Pre
sidente e encaminhada à publicação no Diário da Câ
mara dos Deputados. Deputado Antônio Cambraia,
Presidente.
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(PL 3556/00), 34 (PL 4243/01) e 35 (PL 4255/01) nos CDCMAM". Em votação Aprovado por unanimidade.
termos do art. 117, XVI do Regimento Interno da Câ- item 5) Requerimento - Do Senhor Deputado Salo-
mara dos Deputados". Em votação: Aprovado por mão Gurgel, que "solicita sejam convidados os Se-
unanimidade. Item 1) Requerimento - Do Senhor De- nhores Representantes do Ministério Público do Dis-
putado Vicente Caropreso e Outros, que "requerem, trito Federal e Territórios; Comissão de Direitos Hu-
nos termos regimentais, a realização de Audiência manos da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional e
Pública, para discussão de temas que dizem respeito Seccional DF; Presidentes do Conselho Federal de
a Formas de Gestão de Hospitais Públicos e Conveni- Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria; os
ados ao Sistema Único de Saúde - SIJS, com repre- especialistas em eletrocunvulsoterapia Drs. Salomão
sentantes das seguintes instituições: Hospital de Clí- Rodrigues e José Alberto Del Porto, a comparecerem
nicas da Universidade Federal do Paraná; Instituto Dr. a esta Comissão para debaterem o Projeto de Lei n°
Dante Pazzaneze - SP; INCA - RJ; Hospital Gov. 4.901, de 2001, que regulamenta restritivamente a
João Alves Filho - SE e INCOR - SP". Em votação: eletroconvulsoterapia". Em votação: Aprovado por
Aprovado por unanimidade. item 2) Requerimento - unanimidade. O Deputado Ursicino Queiroz, pela or-
Da Senhora Deputada Ângela Guadagnin, que "re- dem, fez um breve relato acerca das reuniões realiza-
quer, nos termos regimentais, sejam convidados a das sobre a Emenda Constitucional da Saúde - EC
comparecerem a esta Comissão, para prestarem es- 29/00, e a seguir, a Deputada Jandira Feghali, tam-
clarecimentos sobre a Terapia Hiperbánica, a respon- bém abordou a mesma questão, convidando os mem-
sável pelo serviço de medicina hiperbánica da USP; o bras da Comissão a reunirem-se no gabinete do Mi-
Presidente da Sociedade de Medicina Hiperbánica e nistro Moreira Alves para discutirem a ação direta de
Representantes do Ministério da Saúde, do Conselho inconstitucionalidade dos partidos, hoje, às dezoito
Federal de Medicina e da Agência Nacional de Saúde horas e trinta minutos. Em seguida, o Deputado Aris-
Suplementar". Em votação Aprovado por unanimida- ton Andrade falou sobre o requerimento que apresen-
de. item 3) Requerimento - Da Senhora Deputada tou a Mesa da Câmara dos Deputados para realiza-
Jandira Feghali e Outros, que "requerem, nos termos ção de sessão solene para o Dia Nacional do Médico
regimentais, a realização de Audiência Pública, para e solicitou a presença de todos os médicos desta Co-
discutir as recomendações propostas no Relatório Fi- missão. Projeto Extrapauta - Projeto de Lei N°
nal da CPI de Medicamentos no que tange a revisão 3.944/00 do Sr. Eber Silva - Que regulamenta a pro-
dos registros de medicamentos, com a presença do fissão de psicanalista. Relator: Deputado Rafael Gu-
Médico Sanitarista da ANVISA, Senhor Luiz Felipe erra. Parecer: contrário. Antes de proferir a leitura co
Moreira". O requerimento foi encaminhado pelo De- parecer, o Deputado Rafael Guerra, propôs a conju-
putado Eduardo Barbosa, o qual sugeriu o nome do gação do requerimento de autoria do Deputado Aven-
Senhor Gonzalo Vacina Neto em substituição ao Se- zoar Arruda e outros, apresentado anteriormente,
nhor Luiz Felipe Moreira. A Deputada Jandira Feghali, com o requerimento constante do item 4 desta pauta
Autora do requerimento, foi consultada, momento em de autoria do Deputado Dr. Rosinha e outros, pois os
que solicitou à Deputada Vanessa Grazziotin, co-au- mesmos tratam da mesma questão, ou seja, reque-
tora do requerimento, que se pronunciasse quanto à rem realização de Audiência Pública para discutir os
substituição. O requerimento também foi encaminha- efeitos biológicos relacionados à telefonia celular. A
do pelos Deputados Jandira Feghali, José Unhares, seguir, o Deputado Rafael Guerra justificou a urgên-
Armando Abílio, Darcísio Perondi e Ursicino Queiroz. cia para deliberar sobre o projeto pois o mesmo esta-
Em votação: Aprovado com a substituição do nome va sendo avocado por outra comissão e passou para
do senhor Luiz Felipe Moreira pelo nome do senhor a leitura do voto, momento em que a Presidência foi
Gonzalo Vacina Neto, Diretor-Presidente da ANVISA. assumida pelo Deputado José Unhares. Logo após, a
item 4) Requerimento - Do Senhor Deputado Dr. Ro- Senhora Presidente retornou à Presidência e conce-
sinha e Outros, que "requerem, nos termos regimen- deu a palavra ao Deputado Dr. Rosinha que sugeriu a
tais, a realização de Audiência Pública, com autorida- retirada do último parágrafo constante da página seis
des competentes, para discutir os efeitos biológicos do parecer que faz alusão a Comissão de Trabalho,
relacionados à telefonia celular, com a participação Administração e Serviço Público. O Relator acatou a
das seguintes Comissões: de Trabalho, de Adminis- sugestão proferida pelo Deputado Dr. Rosinha. Apro-
tração e Serviço Público - CTASP; de Ciência e Tec- vado por unanimidade o parecer do Relator. Continu-
nologia, Comunicação e Informática - CCTCI; e de ando, a Senhora Presidente esclareceu ao Deputado
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias - Salomão Gurgel que não se realizou audiência públi-
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ca para tratar da regulamentação da profissão de psi- Viação e Transportes. Em virtude da ausência do Re-
canalista pois não havia tempo ábil para isto e infor- lator, o Deputado Eduardo Barbosa proferiu a leitura
mou que todos os segmentos envolvidos foram con- do voto e do substtlutivo. A matéria foi discutida pelos
sultados pela Comissão a fim de subsidiar o parecer Deputados Dr. Rosinha, Salomão Gurgel e Ursicino
do Deputado Rafael Guerra. Dando continuidade aos Queiroz. Durante as considerações do Deputado Dr.
trabalhos, a Presidência foi assumida pelo Deputado Rosinha, a Presidência foi assumida pela Deputada
José Unhares que passou para o primeiro item cons- Ângela Guadagnin. Dando continuidade à discussão,
tante do requerimento de preferência. Item 11) Proje- o Deputado Darcisio Perondi solicitou vista do projeto,
to de Lei N° 3408/00 do Sr. Pedro Valadares - que "al- a qual foi concedida pela Senhora Presidente. VISTA
tera à redação do art. 132 da Lei nO 8.069, de 13 de ju- ao Deputado Darcísio Perondi. Continuando, a Se-
lho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente". nhora Presidente passou para o próximo item do re-
(Apensado: PL 4496/01). Relator: Deputado Raimun- querimento de preferência. Item 19) Projeto de Lei N°
do Gomes de Matos. Parecer: favorável a este, e con- 1.125/99 do Sr. Enio Bacci - que "aumenta em 50%
trário ao PL 4496/01, apensado. Rejeitado o parecer (cinqüenta por cento) o valor de aposentadoria por in-
do Relator. A Deputada Rita Camata foi designada validez quando o segurado necessitar do auxílio de
Relatora do parecer vencedor. Em virtude da ausên- outra pessoa". (Apensado: PL 3974/00). Relator: De-
cia da Relatora, o Deputado Darcísio Perondi proferiu putado Eduardo Barbosa. Parecer: contrário a este, e
a leitura do parecer vencedor da Deputada Rita Ca- favorável ao PL 3974/00, apensado. Não houve dis-
mata. A matéria foi discutida pelos Deputados Arnal- cussão. Em votação: Aprovado por unanimidade o pa-
do Faria de Sá, Ângela Guadagnin, Darcísio Perondi recer do Relator. Item 30) Projeto de Lei N° 3.556/00
e Pimentel Gomes. Em votação: Aprovado o parecer do Sr. Celso Giglio - que "altera a Lei n° 7.853, de 24
vencedor da Deputada Rita Camata pela rejeição, de outubro de 1989, que "dispõe sobre o apoio às
contra o voto do Deputado Arnaldo Faria de Sá. O pa- pessoas portadoras de deficiência e dá outras provi-
recer do Deputado Raimundo Gomes de Matos, pas- dências", para instituir a obrigatoriedade de uso da
sou a constituir voto em Separado. Item 15) Projeto de expressão "pessoas portadoras de deficiência" em
Lei N° 4.117/98 do Sr. Celso Russomano - que "dis- placas, indicativas e demais sinalizações relativas a
põe sobre o acesso a ambientes de uso coletivo de essas pessoas Relatora: Deputada Lídia Quinan. Pa-
deficientes visuais acompanhados de cães adestra- recer: favorável. Não houve discussão. Em votação:
dos". (Apensados: PL 1287/99, PL 1613/99, PL Aprovado por unanimidade o parecer da Relatora
2434/00, PL 4306/98, PL 4430/98, PL 4474/98, PL Item 37) Projeto de Lei N° 4.410/01 do Sr. Gonzaga
4653/01 e PL 4833/01). Relatora: Deputada Ângela Patriota - que "dispõe sobre a regulamentação do
Guadagnin. Parecer: favorável a este e ao PL exercício da profissão de Musicoterapeuta". (Apensa-
1287/99, ao PL 1613/99 ao PL 2434/00, ao PL do: PL 4827/01). Relator: Deputado Salomão Gurgel.
4306/98, ao PL 4430/98, ao PL 4474/98, ao PL Parecer contrário a este, e favorável ao PL 4827/01,
4653/01, e ao PL 4833/01 ,apensados, com substituti- apensado. Não houve discussão. Em votação: Apro-
vo. A matéria foi discutida pelos Deputados Orlando vado por unanimidade o parecer do Relator. Item 24)
Fantazzini, Ursicino Queiroz, que sugeriu estender Projeto de Lei N° 2.696/00 do Sr.Pompeo de Mattos-
para noventa dias o prazo para entrada em vigor da que "determina à autoridade policial e aos órgãos de
referida Lei, Dr. Rosinha e Eduardo Barbosa, que su- segurança pública a busca imediata de pessoa desa-
geriu um acréscimo ao art. 4° da expressão "e deposi- parecida menor de 16 (dezesseis) anos ou pessoa de
tada no Fundo de Assistência Social do Município qualquer idade portadora de deficiência física, mental
que aplicar a multa". A Relatora acatou as sugestões e/ou sensorial". Relatora: Deputada Teté Bezerra. Pa-
apresentadas. Em votação: Aprovado por unanimida- recer: favorável a este e à emende apresentada na
de o parecer da Relatora com complementação de Comissão, com substitutivo. A matéria foi discutida
voto. item 17) Projeto de Lei N° 975/99 do Sr. Pompeo pelos Deputados Orlando Fantazzini e Marcondes
de Mattos - que "obriga os Centros de Habilitação de Gadelha. Em votação Aprovado por unanimidade o
Condutores - CHCs, a adaptarem dez por cento de parecer da Relatora. Logo após, o Deputado Elias
sua frota para o aprendizado de pessoas portadoras Murad manifestou voto de louvor pelo sucesso do 1°
de deficiência física e dá outras providências". (Apen- Seminário de Drogadicção e parabenizou a iniciativa
sado: PL 1510/99). Relator: Deputado Marcondes Ga- da Presidente da Comissão, Deputada Laura Carnei-
delha. Parecer: favorável a este e ao PL 1510/99, ro, e da autora do requerimento, Deputada Jandira
apensado, na forma do substitutivo da Comissão de Feghali, bem como a participação dos funcionários
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da secretaria da Comissão. Item 26) Projeto de Lei W
2.991/00 do Sr. Jose Carlos Coutinho - que "obriga
condomínios de edifícios comerciais e residenciais a
adaptarem áreas comuns para o trânsito de portado
res de deficiência física e dá outras providências". Re
latora: Deputada Teté Bezerra. Parecer: favorável. Os
Deputados Orlando Fantazzini é Eduardo Barbosa
apresentaram sugestões ao projeto, o que motivou a
Relatora em solicitar a retirada de pauta para contem
plar as sugestões apresentadas. Retirado de pauta a
pedido da Relatora. Item 35) Projeto de Lei N°
4.255/01 do Sr. Jose índio - que "dispõe sobre a con
cessão de cadeiras de rodas, próteses e órteses aos
portadores de deficiência". Relator: Deputado Carlos
Mosconi. Parecer: contrário. O Deputado Eduardo
Barbosa foi nomeado Relator ad hoc. Não houve dis
cussão. Em votação: Aprovado por unanimidade o pa
recer do Relator. Item 8) Projeto de Lei N° 1915/99 do
Senado Federal- (PLS 191/99) - que "dispõe sobre a
criação do Centro Nacional para Estudos, Conserva
ção e Manejo das Plantas Medicinais Brasileiras". Re
lator: Deputado Serafim Venzon. Parecer: favorável.
Vista ao Deputado Raimundo Gomes de Matos, em
8-8-01, que apresentou voto em separado em
23-8-01. O Deputado Marcondes Gadelha fez uma
observação quanto ao § 1°, salientado que lei autori
zativa não é lei. Em votação: Aprovado por unanimi
dade o parecer do Relator. Item 9) Projeto de Lei N°
4018/01 do Poder Executivo - que concede pensão
especial a Maria José Pereira Barbosa Lima". Relator:
Deputado Orlando Fantazzini. Parecer: favorável. Não
houve discussão. Em votação: Aprovado por unanimi
dade o parecer do Relator. Item 20) Projeto de Lei N°
1.681/99 do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "regula o
exercício) da profissão de Técnico em Imobilização
Ortopédica e dá outras providências". Relator: Depu
tado Marcondes Gadelha. Parecer: favorável a este e
às emendas de nOs 1 a 6, apresentadas na comissão.
A matéria foi discutida pelo Deputado Darcísio Peron
di. Em votação: Aprovado por unanimidade o parecer
do Relator. Item 25) Projeto de Lei N° 2852/00 do Sr.
Professor Luizinho e da Sra. Iara Bernardi - que "dis
põe sobre a concessão de licença especial para ges
tante em situação de risco e dá outras providências".
Relator: Deputado Dr. Rosinha. Parecer: favorável
com emenda e solicitação que o projeto seja, tam
bém, distribuído à CTASP. Vista ao Deputado Vicente
Caropreso, em 18-4-01, que apresentou voto em se
parado em 9-5-01 Não houve discussão. Em votação:
Aprovado com 5 (cinco) votos contra dos Deputados
Vicente Caropreso, Lídia Quinan Marcondes Gade
lha, Darcísio Perondi e Jorge Alberto. Logo após e

. proclamação do resultado, o Deputado, Vicente Caro
preso solicitou verificação de votação. A Senhora Pre
sidente, Deputada Ângela Guadagnin, constatando a
evidente falta de quorum, encerrou a presente reu
nião às doze horas e quarenta e cinto minutos. E, para
constar, eu, Gardene Maria Ferreira de Aguiar, Secre
tária, lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada
será assinada pela Presidente Deputada Laura Car
neiro e encaminhada à publicação no Diário da Câ
mara dos Deputados.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa

Ata da Décima Reunião Ordinária realizada
em 10 de outubro de 2001

Às quatorze horas e cinqüenta e nove minutos
do dia dez de outubro de dois mil e um, no Plenário
10, Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se or
dinariamente a Comissão de Legislação Participativa,
com a presença dos Deputados Luiza Erundina 
Presidente; Ricardo Ferraço e Ney Lopes - Vice-Pre
sidentes; Almerinda de Carvalho, Avenzoar Arruda,
Gastão Vieira, João Castelo José Thomaz Nonô, Lí
dia Quinan, Lincoln Portela, Pastor Amarildo, Pedro
Bittencourt, Professor Luizinho, Vicente Arruda e Zu
laiê Cobra, titulares; Costa Ferreira, Fernando Coruja,
IIdefonço Cordeiro, Jorge Pinheiro, Jurandil Juarez,
Regis Cavalcante, Sebastião Madeira e Teté Bezerra,
suplentes. Deixaram de registrar suas presenças os
Deputados Agnelo Queiroz, Antônio Jorge, Armando
Monteiro, Benito Gama, Bonifácio de Andrada, Edmar
Moreira, Feu Rosa, Gerson Gabrielli, Jaime Martins,
João Colaço, João Magalhães, João Paulo, Márcio
Matos, Pompeo de Mattos, Rodrigo Maia e Silas Bra
sileiro. Ata: Após declarar abertos os trabalhos, a Se
nhora Presidente passou ao exame da Ata da nona
reunião ordinária, cuja leitura foi dispensada, por soli
citação da Senhora Deputada Lídia Quinan, em virtu
de de, anteriormente, haver sido distribuída a respec
tiva cópia aos membros da Comissão. Em discussão
e votação, a Ata foi aprovada unanimemente. Expedi
ente: 1) OF/Gab/I/N°689, de 3 de outubro de 2001, da
Liderança do PMDB indicando o Deputado Marcus
Vicente para integrar, na qualidade de suplente, a Co
missão Permanente de Legislação Participativa, em
vaga existente. Ordem do Dia: a - Sugestões: Suges
tão N° 1/2001 - que "dispõe sobre a informatização do
processo judicial e dá outras providências". Relator
Deputado Ney Lopes. Parecer: favorável. A Presiden
te, Deputada Luiza Erundina, concedeu a palavra ao
relator, Deputado Ney Lopes, que procedeu à apre
sentação do parecer. Em discussão, a Deputada Teté
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Bezerra indagou ao relator se as dificuldades apre
sentadas haviam sido superadas. Em seguida, o De
putado Vicente Arruda solicitou vista da matéria, sen
do esta concedida pela Senhora Presidente. Os tra
balhos foram encerrados às quinze horas e quatorze
minutos, antes, porém, a Presidente convocou reu
nião ordinária para a próxima quarta-feira dia dessete
de outubro, às quatorze horas. E para constar eu Cla
udia Braga Tomelin de Almeida, Secretária, lavrei a
presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será as
sinada pela Presidente, Deputada Luiza Erundina de
Sousa ,e encaminhada à publicação no Diário da Câ
mara dos Deputados.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES
DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O

SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO" .
(CPI - PROER).

Ata da 8Q Reunião, Realizada em 10 de
Outubro de 2001

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e
um, às quatorze horas e trinta e nove minutos, no ple
nário 04 do Edifício Luís Eduardo Magalhães - Anexo
11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a "investigar as
relações do Banco Central do Brasil com o sistema Fi
nanceiro Privado - PROER", sob a Presidência do
Deputado Gustavo Fruet, presentes os seguintes se
nhores Deputados: Gustavo Fruet - Presidente; João
Carlos Bacelar - 1.° Vice-Presidente; Milton Temer
2° Vice-Presidente; Romel Anízio - 3.° Vice-Presiden
te; Alberto Goldman - Relator; Almeida de Jesus, Fer
nando Gonçalves, Haroldo Lima, Ivan Valente, Márcio
Fortes, Pedro Bittencourt e Romel Anízio (titulares);
Antônio do Valle, Antônio Kandir, João Caldas, João
Tota, José Antônio Almeida, José Borba, José Pimen
tel, Luiz Carlos Hauly, Ney Lopes, Paes Landim, Ri
cardo Berzoini, Rubem Medina e Veda Crusius (su
plentes); Rubens Bueno (não-membro). Deixaram de
registrar suas presenças os Deputados: Danilo de
Castro, Enivaldo Ribeiro, José Carlos Fonseca Jr.,
José de Abreu, José Roberto Batochio, Rita Camata e
Wagner Rossi. Havendo número regimental o Presi
dente declarou abertos os trabalhos e anunciou que a
Ata da reunião anterior tinha sido distribuída, por có
pia, aos senhores deputados. Requerida pelo Depu
tado José Pimentel a dispensa de sua leitura, pela
Secretaria, e não tendo quem quisesse discuti-Ia, em
votação, a Ata foi aprovada, unanimemente. Ordem
do Dia: Audiência Pública, para tomada de depoimen
to do Dr. Gabriel Jorge Ferreira (Presidente da

FEBRABAN) e Dr. Maurício Schulman (ex-Presidente
da FEBRABAN). Presentes ao recinto, os depoentes
são convidados pelo Presidente a tomarem assento à
mesa. Em seguida o Presidente concedeu a palavra
ao Dr. Maurício Schulman, que prestou seu depoi
mento, sendo secundado pelo Dr. Gabriel Jorge Fer
reira. Encerradas a fase inicial dos depoimentos, o
Presidente concedeu a palavra, pela ordem, para
suas inquirições, aos senhores Deputados Luiz Car
los Hauly, Antonio Kandir, José Pimentel, Alberto
Goldman, Ivan Valente, Milton Temer, Rubens Bueno
e Ney Lopes. O Deputado Paes Landim não formulou
perguntas aos depoentes, tendo-se limitado a para
benizá-los pelo teor dos esclarecimentos prestados à
Comissão. O Deputado João Carlos Bacelar, na mes
ma linha do Deputado Paes Landim, elogiou a partici
pação dos depoentes e, ao final, reiterou ao Presiden
te da Comissão pedido no sentido de que evite que
continuem sendo feitas referências a questões que,
segundo ele, não guardam pertinência com o objeto
da CPI, ao que respondeu o Presidente continuar ten
do, mais que o cuidado, o dever de fazer cumprir as
normas pertinentes ao bom andamento dos trabalhos
da Comissão, sem, contudo, ferir o direito à livre mani
festação de cada um dos senhores Deputados. Du
rante a reunião a Presidência dos trabalhos foi ocupa
da, também, pelos Deputados João Carlos Bacelar,
1.0 Vice-Presidente, e Alberto Goldman. O Deputado
Alberto Goldman, finalizando sua intervenção, ressal
tou a qualidade dos depoimentos, nos quais, segundo
afirmou, foram fornecidos dados e informações espe
cíficos muito importantes, sem emissão de juízo de
valor, renovando a expectativa que nutre na conclu
são dos trabalhos da CPI dentro do prazo originaria
mente fixado. Concluídas as intervenções dos senho
res Deputados, e nada mais havendo a tratar, o Presi
dente agradeceu a presença de todos, depoentes e
Deputados, convocou duas reuniões ordinárias, a pri
meira para o dia 16 de outubro de 2001, às 14 horas,
no plenário 14, com a finalidade de ouvir o Sr. Ângelo
Calmon De Sá (ex-Controlador do Banco Econômi
co), e a segunda para o dia 17 de outubro de 2001 , às
14 horas, no plenário 14, destinada à apreciação de
Requerimentos, encerrando os trabalhos às dezeno
ve horas e um minuto. O inteiro teor da reunião foi gra
vado e as notas taquigráficas, após serem decodifica
das, farão parte deste documento. E, para constar,
eu, Manoel Amaral Alvim de Paula, Secretário, lavrei
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente, Deputado Gustavo Fruet, e encami
nhada à publicação no Diário da Câmara dos Depu
tados.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da sa reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar as relações do Banco
Central do Brasil com o sistema financeiro privado.
Informo aos Srs. Parlamentares que a ata da 7a reu
nião foi distribuída e indago da necessidade de sua le
itura pela Secretaria.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Pre
sidente, solicito a dispensa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Dispensada a leitura da ata, coloco-a em discussão.
Não havendo quem queira discuti-Ia, coloco a ata em
votação. Os Srs. Deputados que a aprovam permane
çam como se acham. (Pausa.) Aprovada. Esta reu
nião de audiência pública foi convocada para a toma
da de depoimento do Dr. Maurício Schulman, ex-Pre
sidente da FEBRABAN, e do Dr. Gabriel Jorge Ferrei
ra, atual Presidente da FEBRABAN. Convido o Or.
Maurício Schulman e o Dr. Gabriel Jorge Ferreira a to
marem assento à Mesa. Com a palavra, por vinte mi
nutos, para dar início à nossa audiência, o Dr. Maurí
cio Schulman.

O SR. MAUR(CIO SCHULMAN - Muito obriga
do. Sr. Presidente da CPI, Gustavo Fruet; Sr. Relator
Alberto Goldman; Srs. Deputados; meus senhores:
agradeço o convite da CPI e vou procurar contribuir
para uma melhor compreensão do PROER, já com
uma maior perspectiva histórica, mesmo estando
afastado há mais de quatro anos do sistema financei
ro. Na época do PROER, a economia vivia um mo
mento de transição de um ambiente de hiperinflação
para um ambiente de estabilidade: fim das receitas in
flacionárias que cobriam parte expressiva das despe
sas bancárias e representavam mais de um terço das
receitas totais do banco; elevação brutal de inadim
plência dos clientes bancários, com os altos juros pra
ticados durante o início do plano de estabilização
para conter a demanda de produtos e serviços e as
segurar um índice de inflação declinante. De janeiro a
novembro de 95, em relação a igual período de 94, os
títulos protestados aumentaram 91,4%, as falências
requeridas evoluíram 144%, as concordatas cresce
ram mais de 300% e os cheques sem fundo cresce
ram 170%. Entre julho de 94 e outubro de 97, os crédi
tos em atraso e em liqüidação nos bancos privados
triplicaram, chegando a representar 7,6% do total de
suas operações de crédito, obrigando-os a elevar as
provisões para devedores duvidosos de 36% para
54% de seus empréstimos. Não posso deixar de des
tacar a própria inadimplência dos Governos, que
eram grandes tomadores de crédito bancário, direta-

mente ou através de garantia de operações para ter
ceiros, que sistematicamente, naquele período, não
honraram os vencimentos. Houve também forte redu
ção da demanda de serviços dos clientes, antes exa
cerbada por causa da inflação, que acabou se redu
zindo significativamente. Os bancos implementaram
gradualmente uma política de tarifas, similar à que
existia nos países de moeda estável, para cobrir os
custos dos serviços bancários antes suportados pe
las receitas inflacionárias. Os bancos reduziram suas
estruturas administrativas, de agências, postos de
atendimento, e reduziram significativamente seu qua
dro de pessoal. Montaram sistemas rigorosos e com
plexos de controle de custos, que ficaram explícitos
com a estabilidade, exigindo profundas mudanças na
maneira de operar dos bancos. Ampliaram as opera
ções para obter ganhos de escala. Realizaram inves
timentos vultosos em automação e informática. Apri
moraram estruturas de análise de cadastro e avalia
ção de risco. Redirecionaram recursos antes aplica
dos em títulos públicos de curtíssimo prazo para em
préstimos à atividade econômica. Terceirizaram in
tensamente suas atividades: transporte, segurança,
construção e engenharia, gráficas, restaurantes, tudo
isso foi terceirizado naquele momento. Vinte e um
bancos sofreram intervenção, liqüidação extraordiná
ria ou entraram para o Regime de Administração
Especial- RAET, desde o início do Plano Real até no
vembro de 95, quando foi criado o PROER. Para res
guardar o interesse dos depositantes, haviam sido
instituídos pelo Conselho Monetário o Estatuto e o
Regulamento do Fundo Garantidor de Créditos, com
recursos originários dos bancos. O Fundo Garantidor
de Créditos estabeleceu garantia de até 20 mil reais
por cliente em cada uma das instituições financeiras
existentes no País. O PROER foi criado em novembro
de 95 para assegurar liqüidez e solvência ao Sistema
Financeiro Nacional, que são fatores essenciais à
proteção dos depositantes e dos poupadores, e não
para favorecer banqueiros e/ou acionistas dessas ins
tituições. Os beneficiários do PROER foram: os clien
tes, poupadores e investidores, que não perderam
suas economias; os trabalhadores bancários dos
bancos, que sofreram com essa situação, que não
perderam seus empregos; e a economia, que não so
freu os impactos de uma forte crise bancária, como
ocorreu em outros países. O Ministro Mário Henrique
Simonsen, ouvido por todos nós à época, declarou na
ocasião que "custaria muito mais caro a instituição
desse mecanismo do que uma política preventiva de
saneamento". Os donos dos bancos liqüidados e re
estruturados perderam o controle das instituições,
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respondem com seus bens pessoais pelo pagamento mensurados, com certeza, foram maiores do que os
a depositantes, e os administradores ficaram sujeitos custos dos programas adotados com essa finalidade.
à ação penal em caso de irregularidades. Os bancos Aqui não podemos esquecer que o Brasil é um país
liqüidados não receberam recursos do PROER. altamente dependente da poupança externa para o
Quem os recebeu foram seus sucessores, na gestão seu desenvolvimento. Para que tenha a confiança dos
dos interventores nomeados pelo Banco Central. O investidores estrangeiros e receba deles os recursos
PROER tinha como fonte de recursos não recursos necessários, é absolutamente essencial que seu sis-
de impostos pagos pelo contribuinte, mas depósitos tema financeiro seja sólido e eficiente. Sem um siste-
que os bancos captaram e que estavam recolhidos ma financeiro forte, o País teria tido custos econômico
compulsoriamente no Banco Central. O PROER foi e sociais equivalentes a muitos custos do PROER.
um programa de empréstimo e não de ajuda ou favo- Faria duas críticas ao processo de intervenção: se
recimento. Na época, os bancos pagavam juros reais essa intervenção poderia ter sido evitada e se essa
2% superiores à remuneração que o Governo lhes administração, que foi feita na intervenção, foi a corre-
pagava por títulos públicos. Cabe lembrar que, na ta. A primeira questão é por que as autoridades fisca-
época também em que foi constituído o PROER, só Iizadoras deixaram algumas instituições chegarem a
numa das contas que o sistema bancário tinha com o uma situação tão precária? Por que a intervenção não
Governo, do Fundo de Compensação de Variações ocorreu antes, evitando-se prejuízos tão elevados?
Salariais, o passivo total já era de 51 bilhões de reais, Por que não houve maior controle e mecanismos pre-
dos quais 15 bilhões de reais já estavam vencidos. ventivos? Responder a essa questão anos depois é
Eles eram originários de uma diferença entre os cus- muito mais fácil. Na época, contudo, não havia no Bra-
tos da caderneta de poupança e as rendas dos em- sil nem no resto do mundo o conjunto de conhecimen-
préstimos no Sistema Financeiro de Habitação. As tos, nem tinham sido criados os mecanismos, desen-
crises de confiança que abalaram o sistema financei- volvidos nos anos seguintes pelas autoridades regu-
ro ocorreram em praticamente todos os processos de ladoras e pelas próprias instituições, exatamente
estabilização em todos os países. O custo das crises para dar uma resposta positiva a essas questões. Por
de confiança é conhecido desde 1931, quando as isso, podemos dizer hoje que o PROER, da forma
quebras bancárias em cadeia transformaram a reces- como o conhecemos, pertence ao passado, pois in-
são norte-americana na Grande Depressão. Exem- tervenções como as que foram realizadas com base
pios dramáticos há em outros países, como no Chile e nesse programa não mais deverão existir. Os instru-
na Venezuela. Em nenhum país do mundo o governo mentos de controle, de fiscalização, de supervisão e
aceita o risco de que a quebra de uma segunda insti- de prevenção existentes atualmente não permitem
tuição financeira de grande porte gere uma corrida que tenhamos situações de iliquidez ou quebras, no
geral aos bancos. A não-adoção de programas de re- dito popular, semelhantes às do passado. A qualidade
estruturação que facilitem soluções de mercado por dos ativos bancários - empréstimos, garantias - está
fusões e incorporações provoca a perda de confiança sujeita a uma fiscalização muito mais intensa, até por-
dos depositantes e a quebra até mesmo de institui- que foram criados mecanismos e sistemas que per-
ções sadias, gerando perdas mu'lto elevadas para o mitem esse acompanhamento. As exigências de re-
governo e a sociedade. Evidência desse fato é que, servas e de capital são atualmente muito maiores. A
próximo à época do PROER, iniciativas semelhantes entrada em funcionamento do Sistema de Pagamen-
também foram adotadas pelos governos de diversos tos Brasileiro, que está sendo implantado - agora, in-
países: nos Estados Unidos, quando houve a corrida felizmente, adiado para o início do próximo ano -,
no Continentallllinois; no Credit Lyonnais, na França; com certeza, vai ajudar muito a evitar que situações
no Banco Daiwa, no Japão, entre outros. Em muitos de iliquidez significativas ocorram. A segunda grande
países viriam a ser realizados nos anos seguintes crítica ao processo de intervenção governamental em
programas de apoio à reestruturação e ao fortaleci- instituições financeiras é que faltam iniciativa e meca-
mento do sistema financeiro, semelhantes e até mais nismos que assegurem rapidez e eficiência ao pro-
abrangentes e vultosos do que o feito no Brasil. Depo- cesso de intervenções e liquidações, com soluções
is da crise bancária do PROER, praticamente todos de mercado, como ocorre em outras partes do mun-
os países que passaram por crises de hiperinflação ti- do, que permitam concluílo rapidamente e com um
veram crises bancárias similares às nossas. Para o mínimo de prejuízo e desgaste. A decisão de uma Ii-
País, os benefícios da reestruturação e do fortaleci- qüidação é tomada num único e fatídico dia, mas sua
mento do sistema financeiro, embora difíceis de ser execução se prolonga por mais de cinco anos, com
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prejuízos para todos. Nesse período de lenta agonia,
a maioria dos ativos da instituição se deteriora, os cli
entes e investidores têm prejuízos crescentes. Sem a
confiança dos clientes, a instituição deixa de ter um
valor significativo para eventuais compradores, difi
cultando soluções de mercado que permitam a recu
peração dos recursos. Todos esses fatores ampliam a
crise de confiança, que acaba prejudicando todo o
mercado. Para evitarmos essa situação, é preciso que
existam mecanismos que permitam a rápida venda
dos ativos das instituições liqüidadas, o que imagina
mos possa ser feito através de instituições, como o
Fundo Garantidor de Créditos. Concluindo, o fim da
inflação levou o sistema financeiro a um enorme es
forço de reestruturação para atender as novas de
mandas da sociedade. Nem todos os bancos estavam
na mesma situação financeira, daí a necessidade da
montagem de um plano, patrocinado pelas Autorida
des Monetárias, para reduzir o custo da transição. O
Governo foi lento em reconhecer a necessidade de tal
plano e somente após a desastrosa intervenção no
Econômico é que se mexeu às pressas para resolver
o problema do Banco Nacional. Basicamente, foram
criados dois instrumentos e utilizados dois outros que
já existiam: o PROER, cuja finalidade era prover fun
dos para a reestruturação dos bancos, com recursos
disponibilizados de depósitos compulsórios dos pró
prios bancos; o Fundo Garantidor, cuja finalidade era
o seguro de crédito dos depositantes. Os bancos co
merciais contribuíram e contribuem para um fundo,
proporcionalmente aos seus depósitos, que serve
para garantia mútua em caso de sinistro. Dáse o sinis
tro quando um participante deixa de honrar seus com
promissos com seus depositantes. É importante res
saltar que tratase de um seguro de crédito com prêmi
os pagos pelos bancos. Também, dois instrumentos
que já existiam, a reserva bancária, que tem por finali
dade precípua dar liqüidez a todo o sistema financei
ro, que usa recursos dos compulsórios dos bancos e,
naquela ocasião em que foi instituído o PROER, uma
atuação muito intensa da Caixa Econômica e do Ban
co do Brasil, que, formalmente, não são instrumentos
de reestruturação de bancos, mas foram usados in
tensamente em dar liqüidez de curto prazo para o
mercado. A prática, porém, foi diferente da realidade
das intenções do PROER. OBanco Central reinterpre
tou os objetivos e utilizou os instrumentos, no meu
ponto de vista, inadequadamente. O exame do
PROER é, portanto, bem-vindo, assim sendo, impor
tante, especialmente se cobrir todo o processo de in
tervenção e liqüidação dos bancos que ocorreram du
rante a vigência do PROER. Detectadas deficiências

estruturais numa instituição, o Banco Central passava
a utilizar, como eu já disse, a Caixa Econômica para
financiar o banco no overnight, a taxas crescentes e
penalizantes, enquanto permitia que boatos se espa
lhassem pelo mercado, dando à instituição, no jargão
da época, a "bola da vez". Não havia possibilidade de
um banco se recuperar nessa situação. Durante o
processo, o Banco Central negociava a instituição
para terceiros. Concluída a negociação, instruía a Ca
ixa Econômica para não renovar o CDI do dia, forçan
do o banco a zerar seu caixa na reserva bancária. Ve
rificada a impossibilidade dessa cobertura, o Banco
Central intervinha e, unilateralmente, transferia ativos
selecionados e passivos para terceiros. A diferença
dos ativos selecionados e dos passivos era coberta
pelo Fundo Garantidor de Créditos e pelo PROER,
através do próprio interventor da instituição. O pro
cesso utilizado acabou por aumentar o custo para to
dos. A demora na intervenção gerava o aumento da
utilização da reserva bancária, pois o banco havia
perdido uma enorme parte de seus depósitos. A utili
zação do PROER, apenas na intervenção, acabou
por desvirtuar seu objetivo, que era o de financiar a
reestruturação de um banco. Acabada a intervenção,
iniciase um longo processo de liqüidação. O liqüidan
te leva anos e mais anos para levantar a liqüidação
pelas peculiaridades da legislação a que está sujeita.
Tampouco constitui solução tratar funcionários gradu
ados de uma instituição financeira, diferente de qual
quer outra empresa, indisponibilizando seus bens por
décadas, num processo de culpa sem provas, basea
do numa legislação já ultrapassada. Por se tratar de
um seguro de crédito, por exemplo, os ativos do sinis
tro da instituição deveriam ser rapidamente transferi
dos ao Fundo Garantidor para serem cobertos, como
são os salvados de incêndios em uma operação de si
nistro coberta por uma empresa de seguros. O pro
cesso de proteção do sistema financeiro contra riscos
sistêmicos é muito complexo. A proteção sistêmica,
ao menor custo possível, vai muito além do que dar
poderes simplesmente extraordinários ao Banco
Central. Toda a sociedade tem que participar do pro
cesso. É chegada a hora de termos um seguro de de
pósito atuante que assuma a responsabilidade de
conduzir os processos de saneamento e de uma le
gislação apropriada a fim de propiciar mecanismos
claros, transparentes e eficientes para controle do ris
co sistêmico dentro de um regime democrático, para o
que será, com certeza, da maior importância, o traba
lho desta CPI, cuja iniciativa é muito apropriada. Muito
obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) uma alocação melhor dos recursos da economia, di-
- Agradeço ao Dr. Maurício. Com a palavra o Dr. Ga- minuindo o diferencial entre as taxas de captação e a
briel Jorge Ferreira. aplicação da intermediação financeira. Os serviços

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi- da Câmara de Compensação possibilitam uma maior
dente, uma questão de ordem. Vai ficar arquivado co- eficiência nas trocas da economia. Os bancos ser-
nosco o que foi lido pelo Dr. Schulman? Obrigado. vem, pois, como um canal estável para a condução da

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA _ Exmo. política monetária. Um sistema bancário estrutural-
Sr. Presidente desta egrégia Comissão Parlamentar mente forte oferece uma flexibilidade maior para a
de Inquérito, Deputado Gustavo Fruet; Exmo. Sr. Re- condução da política macroeconômica. O desenvolvi-
lator, Deputado Alberto Goldman; Exmas. Sras. Depu- mento do sistema bancário tem o efeito de ampliar o
tadas e Exmos. Srs. Deputados, também integrantes capital de empréstimos e os meios de pagamentos
desta Comissão, aqui presentes, aos quais apresento disponíveis. É um efeito da maior importância no de-
meus cumprimentos respeitosos: consciente da im- senvolvimento da economia. Não é por coincidência
portância deste que é o mais elevado fórum parla- que os países com as maiores rendas per capita do
mentar destinado ao debate e aclaramento de ques- mundo são justamente os que têm os maiores índices
tões relevantes na vida pública de nosso País, quero de bancarização. Ilustrando esse ponto, o relatório do
manifestar meu sincero e vivo interesse em colaborar, Banco Mundial de 2001 mostra que quanto maior for a
com o maior empenho, para esclarecer as questões relação entre o crédito e PIB maior será o PIB per ca-
que me forem formuladas. Agradecemos, em nome pita dos países. Baseados em dados de 1999, os paí-
da FEBRABAN, o convite para expormos nesta Casa ses de renda média, dos quais o Brasil faz parte, têm
alguns pontos e responder a questões sobre o um PIB per capita médio de 4 mil e 900 dólares por
PROER, Programa de Estímulo à Reestruturação e ano e uma relação de crédito/PIB de 60,3%. Já os paí-
ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. ses de renda alta têm respectivamente valores de 25
Junto com outras medidas, esse programa teve papel mil 730 dólares de renda e créditos de 139% do PIB.
importante na preservação e no fortalecimento da in- Ou seja, os mais ricos têm proporcionalmente mais
termediação financeira em nosso País. Considera- crédito, e nós estamos abaixo da média. A questão
mos muito oportuno o interesse do Congresso Nacio- que se coloca é se os países são mais ricos porque
nal em conhecer mais detalhadamente as razões e os têm mais crédito, ou se têm mais crédito porque são
objetivos do PROER e o papel do Banco Central na mais ricos. A resposta parece estar na eficiência da
sua implantação. Esse conhecimento permitirá que intermediação bancária. Países com um sistema de
os Congressistas e a sociedade tenham uma visão crédito desenvolvido têm meios de formar e de canali-
abrangente, profunda e objetiva das causas, custos e zar as poupanças interna e externa para investimen-
benefícios do PROER. Começando nossa exposição, tos produtivos que ajudem a economia a crescer mais
faremos algumas considerações gerais sobre as ca- rapidamente. O crescimento da intermediação bancá-
racterísticas dos bancos, que justificam a aplicação ria propicia, assim, uma abundância maior de recur-
de tratamento específico em relação a esse setor, di- sos para investimento. Todo o esforço em desenvolver
ante de determinadas situações que podem acarretar uma intermediação bancária eficiente e estável resul-
riscos à estabilidade e à segurança do Sistema Fi- tará num bem-estar maior para a sociedade brasileira.
nanceiro Nacional e, por via de conseqüência, à eco- O PROER foi uma das ferramentas que a equipe eco-
nomia nacional. Os bancos fazem a ponte entre pou- nômica, Banco Central do Brasil à frente, usou para
padores e tomadores de recursos. Como o Brasil tem aprimorar o sistema bancário e deve ser entendido
uma demanda de poupança maior que a oferta, os nesse quadro referencial. Os bancos, justamente por
bancos também fazem a ponte entre investidores ex- canalizarem a poupança a eles confiada para fomen-
temos e agentes da economia interna. O investimento tar o crescimento, merecem tratamento peculiar. Os
externo no País, em virtude do baixo nível de poupan- bancos são sensíveis a boatos e vulneráveis a corri-
ça, depende muito da utilização da poupança de ou- das. No caso brasileiro, uma corrida bancária em
tros países. Esses investimentos são essenciais para 1995 poderia ter comprometido o incipiente programa
que possamos continuar crescendo. Um sistema ban- de estabilização monetária. O comportamento dos
cário desenvolvido permite que a economia direcione agentes econômicos, durante uma corrida bancária,
seus recursos ou fundos no sentido de obtenção das é um fenômeno muito conhecido: cada depositante
melhores taxas de retorno, já ajustadas pelos riscos. busca retirar seus depósitos antes que os demais o
Os indicadores do custo do dinheiro contribuem para façam. Quando os clientes percebem, por exemplo,
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que determinado produto vai faltar, tentam "ganhar do
mercado", comprando mais do que fariam se não per
cebessem a falta. Agindo dessa forma, independente
mente da percepção da falta estar bem ou mal funda
mentada, o produto em questão desaparecerá, pelo
menos temporariamente, do mercado. O caso mais
comum é aquele em que, notando-se a falta de um
certo produto em alguns estabelecimentos, sua de
manda aumenta rapidamente. Se a mesma não for
prontamente atendida, o crescimento da demanda
acabará se propagando para todo o mercado. Num
estabelecimento não financeiro, a conseqüência mais
provável de uma corrida é a de algumas prateleiras
vazias a mais. No caso de uma corrida por liqüidez a
um banco, este é obrigado a atender a todas as de
mandas. Na falta de liqüidez e na ausência de um em
prestador de última instância, a instituição deve ven
der ativos rapidamente para atender ao aumento
inesperado da demanda. Essas vendas rápidas impli
cam pesadas perdas de capital, que levam à insol
vência muitas instituições que estavam solventes an
tes da corrida. A corrida a um banco não é necessari
amente feita apenas por depositantes. Pode ser reali
zada também por outros bancos, que, percebendo
sua dificuldade, restringem o crédito a essa institui
ção. Essas corridas podem ser contagiantes e levar a
insolvências. Um triste exemplo, para ilustrar o ponto,
é o nosso país vizinho, a Argentina, que está tendo
muitas dificuldades em razão de uma sangria nos de
pósitos de seus bancos. O ponto a destacar é que o
Brasil, em meados da década passada, estava viven
do os efeitos da crise mexicana. Portanto, a sua vul
nerabilidade a uma não rolagem de empréstimos pe
los bancos no resto do mundo estava exacerbada. O
País precisava, mais do nunca, de melhorar sua ima
gem externa. Na época, uma crise bancária teria tido
conseqüências desastrosas para o País. Ao evitar-se
uma crise bancária, estar-se-á evitando uma série de
outras conseqüências que acarretam. Há efeitos mo
netários e perdas para correntistas, acionistas e de
mais credores, diminuindo a riqueza da economia.
Como os bancos geralmente operam com uma ala
vancagem maior do que o resto das empresas, isto é,
o seu grau de endividamento é maior que o das de
mais empresas e, por isso mesmo, a quebra de um
banco provoca uma seqüela maior do que a de outras
empresas. As restrições financeiras causadas por cri
ses afetam adversamente o crescimento econômico:
primeiramente, por meio de limitações no volume de
investimento e, a seguir, reduzindo o fluxo de recur
sos para investimento. A existência de um mercado
bancário sólido e eficiente permite às empresas dis-

putar os recursos poupados, adotando as alternativas
de investimento de acordo com as prioridades, em
termos de qualidade, de risco, retorno e eficiência, hi
erarquizando as menos rentáveis. Portanto, sem uma
intermediação financeira adequada ter-se-ia, além do
pouco estímulo a poupar, um mecanismo de alocação
de investimento mais rudimentar. Crises bancárias
também provocam redução do investimento, pois ha
verá menor oferta de crédito às empresas e aumento
do custo da intermediação. A experiência internacio
nal mostra que as pequenas empresas sofrem mais
os efeitos de uma crise bancária. Esse caráter peculi
ar dos bancos é que justifica uma disciplina normativa
e legal adequada a sua atividade, e que inclua seguro
de depósitos, regras prudenciais, medidas de contro
les internos e de provisionamento sobre a carteira de
crédito e de outros ativos, alocação mínima de capital
segundo os riscos assumidos e, acima de tudo, uma
supervisão bancária eficiente e em bases consolida
das. A turbulência internacional desde a implantação
do Plano Real tem sido atípica. Tivemos a crise mexi
cana, a crise asiática, a crise russa e agora estamos
no meio da turbulência causada pelos ataques nos
Estados Unidos. Mesmo assim, o sistema bancário
brasileiro não foi colocado em xeque. Sobreviveu a to
das as crises, inclusive à desvalorização cambial de
1999, sem apresentar os problemas que outros paí
ses tiveram. A solidez de nossos bancos é resultado
das ações tomadas em 1995. Bancos grandes com
dificuldades de liqüidez geram problemas mais do
que proporcionais ao seu tamanho. No mundo inteiro,
os bancos pequenos são fechados sem grandes se
qüelas econômicas ou políticas. A questão é como re
solver os problemas de liqüidez e de solvabilidade
quando envolvem grandes instituições financeiras. Há
até um conceito na literatura econômica e financeira
para a questão: "grande demais para falir'. Não é uma
tarefa simples. Em todo o mundo, não se fecham
grandes bancos, mas sempre se busca uma solução
viável, mudando a administração e o controle acioná
rio, evitando-se uma crise bancária, justamente pelo
efeito em cadeia que provocaria em toda a atividade
econômica, ou seja, risco de paralisação da econo
mia, provocando um efeito cascata sobre todo o elo
produtivo em que se misturam inadimplência, concor
data e falência. O nosso quadro institucional brasileiro
não estava desenhado de forma a resolver a questão
de fechar um banco grande. Havia que se decidir,
dentro das restrições legais existentes na época, sem
favorecer os controladores e os administradores dos
bancos em dificuldades, pois há muitos riscos em se
deixar quebrar um banco grande. Além dos riscos já
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mencionados anteriormente, o fechamento de qual- lizados e os lucros privatizados. Não foi esse o caso
quer instituição, bancária ou não, acaba com sua fran- com o PROER, onde os controladores não receberam
quia, isto é, o relacionamento comercial do banco quaisquer recursos. A Constituição de 1988 refletiu a
com os clientes, que tem um valor econômico e, por- preocupação da sociedade com as crises bancárias,
tanto, utilizável para abater parte do prejuízo, no caso e o art. 192 faz menção explícita à necessidade de um
da inviabilização da instituição. Em 1995, não havia seguro de depósito, sem o uso de recursos públicos.
seguro de depósitos e nem um modelo institucional Todavia, nos anos que se seguiram, não foi criado o
capaz de solucionar insolvências de bancos grandes. seguro de depósitos. Assim, quando os problemas
Os recursos da chamada reserva monetária não podi- apareceram, em 1995, não havia recursos disponfve-
am mais ser utilizados devido às vedações da Consti- is. Como a situação do Banco Econômico demandava
tuição Federal. Não existia supervisão bancária em uma solução, em agosto de 1995, esse banco sofreu
bases consolidadas. Optou-se por desenvolver um intervenção. Isso precipitou a busca rápida de uma
modelo institucional para administrar crises bancári- solução para outros bancos de porte que começavam
as, o que possibilitou manter o funcionamento das a apresentar problemas de liqüidez. É oportuno des-
operações de três grandes bancos, sem favorecer os tacar que o BANESPA e o BANERJ já estavam, nessa
seus controladores, mediante a adoção do regime de época, sob intervenção do Banco Central. Ou seja,
separação do chamado "banco ruim" do "banco bom". era uma situação muito especial. Havia que agir bem
A solução consiste em separar a parte boa do banco e rápido. Nesse ambiente de iminência de uma crise
da parte ruim; vender a parte boa a outro banco e bus- bancária, foi lançado o PROER, que ampliou a capa-
car recuperar a parte ruim. É a forma para minimizar cidade de ação do Banco Central. O programa institu-
prejuízos para a economia, para o Fisco, para os cli- iu linha de crédito destinada a balancear os ativos e
entes, para os investidores, para os funcionários e passivos operacionais, passíveis de cessão para ou-
para a comunidade. Esse processo permite não se tra instituição financeira que, ao adquiri-los, passava
perder a franquia do banco, ou seja, manter-se o fun- a manter em pleno funcionamento as agências e de-
do de comércio, a clientela, enfim, a capacidade de mais pontos de atendimento da instituição ilíqüida ou
geração de receitas. A opção de não intervir acabaria insolvente, sem qualquer solução de continuidade. O
resultando mais cara para o Governo e para a socie- PROER nasceu simultaneamente com a criação do
dade do que a de intervir. Por isso, é adotada no mun- Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, o seguro de
do inteiro. A quebra de um grande banco, como vimos, depósito custeado pelo próprio setor bancário, que
afetaria a todo o País, com perdas muito superiores desempenha importante papel na confiabilidade do
às ligadas diretamente ao banco. Teríamos perdas fi- Sistema Financeiro Nacional. A arquitetura financeira
nanceiras que se propagariam através do efeito domi- do modelo de cessão de passivos e ativos operacio-
nó; perda de confiança dos poupadores e investido- nais é muito simples. Para explicar, pedimos que ima-
res, que retirariam poupança do sistema bancário; ginem um banco hipotético, que tenha um ativo total
perda no valor da franquia do banco e perda de confi- de 100 reais, sendo 90 de empréstimos, de créditos a
ança externa no Brasil. O custo de quebra de um ban- clientes; mais alguns bens do ativo permanente e 10
co grande, além de desnecessário, teria sido uma ir- reais de créditos irrecuperáveis, créditos que não se
responsabilidade na gestão da política bancária da consegue realizar; e, do lado do passivo, que ele te-
época. As últimas crises bancárias que o Brasil tinha nha 80 reais de exigibilidades - depósitos e outras
experimentado foram a quebra do Banco Halles, em obrigações - e um patrimônio de 20 reais. Se, num
1974, e as do Auxiliar, do Comind e Sul Brasileiro, an- dado momento, 30 reais dos ativos desse banco hipo-
tes do Plano Cruzado. Usou-se a Lei n° 6.024, ainda tético forem de má qualidade, o banco teria um patri-
em vigor. Foram utilizados recursos da reserva mone- mônio líquido negativo de 10 reais. Ou seja, o banco
tária, já por mim referida, oriundos da cobrança do estaria quebrado. O que ocorre é que a perda de 30
Imposto sobre Operações Financeiras, criado com reais é um fato que tem que ser reconhecido. Os 30
essa finalidade, para administrar aqueles problemas. reais de perdas foram causados pela má gestão dos
O Banco Central pôde adotar as medidas necessári- gestores do banco. O que fazer? Se as implicações
as para dar solução a insolvências bancárias, usando para a sociedade forem traumáticas, o Governo tem
esses recursos, inclusive para quitar obrigações com que atuar visando ao bem-estar do País e à seguran-
credores externos. A solução dessas dificuldades na- ça da economia. Nesse cenário é que o PROER e o
quela época foi incompleta, pois sinalizou, de forma seguro de depósito têm um papel importante. Os re-
equivocada, que os prejuízos bancários seriam socia- cursos do PROER são usados para viabilizar a institu-
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ição. Ness~ n?sso exemplo haveria uma intervenção de capitalização, intervenção e liqüidação de bancos,
e um emprestlmo de 10 reais que aumentaria o caixa a exclusivo critério do Banco Central. O Fundo Garan-
do banco em 10 reais. Faz-se a separação entre o tidor, criado pela Resolução n° 2.211, de 20 de no-
banco viável e o banco inviável. O banco bom fica vembro de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é
com os ativos bons - ou seja, os 70 reais no nosso um fundo, como disse, custeado por todas as institui-
exemplo e mais 10 reais em caixa - e com o passivo, ções e, em conjunto com o PROER, significaram me-
as exigibilidades, os depósitos no valor de 80 reais. O didas importantes para melhorar a segurança e apri-
banco ruim fica com os 30 reais de ativos, que, no morar a eficiência e o fortalecimento do Sistema Fi-
nosso exemplo muito simplista, não devem valer nanceiro Nacional, vindo, assim, prevenir ou atenuar
nada. O banco bom tem ativos de 80 reais e exigibili- a possibilidade de ocorrência de crises bancárias. A
dades de 80, e ainda a franquia, que são os intangíve- crise bancária iniciada em 1995 foi de dimensões
is - marca, clientela, etc. O Banco Central procura um consideráveis. Uma estimativa grosseira indica que
outro banco que queira comprar o banco bom e, se os valores cobertos pelo PROER eram algumas ve-
possível, ajudar a administrar a massa do banco ruim. zes superiores ao tamanho dos prejuízos do mal-afa-
É uma operação onde são exigidas e constituídas ga- mado Banco Barings. Todavia, o sistema bancário
rantias, taxas de juros que remunerem os recursos da brasileiro não somente sobreviveu à crise, como se
operação e o pagamento de um ágio pela cessão da fortaleceu, cresceu e se tornou mais eficiente nos
franquia. Esquematicamente, é o que aconteceu no anos seguintes. Gostaríamos de concluir destacando,
caso do Econômico e do Nacional; no caso do como já enfatizou o companheiro Maurício Schulman,
BAMERINDUS e do Econômico também foram usa- que o programa não foi de ajuda a banqueiros, e sim
dos recursos do Fundo Garantidor de Créditos, dimi- de defesa do sistema, ou seja, de todos os que confi-
nuindo, assim, o aporte de recursos do PROER. No am suas economias aos bancos. O Governo, o País,
mecanismo do PROER, a instituição insolvente é li- depositantes e investidores do sistema bancário saí-
qüidada ou sofre intervenção e a concessão de crédi- ram ganhando com uma intermediação bancária
to a ela está condicionada à transferência das exigibi- mais estável e eficiente. Os custos de não agir teriam
Iidades e dos seus ativos bons para uma outra institui- sido muito maiores para todos. Estamos vivendo um
ção bancária que se disponha a absorver suas ativi- período com turbulências causadas pelos incidentes
dades operacionais. Os controladores e administra- de um mês atrás. Todavia, a estabilidade bancária
dores da instituição, sujeita ao regime especial-Iiqüi- está assegurada, constituindo-se em ativo importante
dação ou intervenção -, não recebem nenhum bene- num momento como o atual. Essa estabilidade é re-
fício e sofrem as conseqüências de sua má gestão. O sultado de uma atuação adequada, empreendida há
interventor ou liqüidante do banco insolvente procura- cinco anos atrás e que, é bom que se diga, não envol-
rá recuperar os ativos ilíqüidos aplicando o produto da v~u o uso de r~~ursos do.Tesouro, ~~s sim do ~róprio
cobrança ou das garantias prestadas na operação de sistema .bancano, ou seja, o depOSito bancáno dos
liqüidação do PROER junto ao Banco Central. As con- bancos Junto ao Banco Central. Nesse contexto, o
tas do PROER estão nas demonstrações financeiras PROER teve um sucesso inquestioná~e.l, que.foi o de
do Banco Central e nas das instituições financeiras fi- p~omover, ~om os. menores cust?~ SOCiaiS, o a~~ste~o
nanciadas evidenciando os valores atualizados e Sistema Financeiro a um cenano de establhzaçao.
provisionados. Os critérios de contabilização são Bem~ d~gníssimos Presidente, ilustre R~lator desta
transparentes e os balanços que dão origem a esses Comlssao, Sra~. e Srs. _Deputados dela ~ntegrantes,
valores serão auditados por auditores independentes, eram essas as Informaç;>es que lhes q,ue~la pr~s!ar e,
neste exercício de 2001. A Lei nO 9.477, de 24 de julho agradecendo sua atençao, c?loco-me a dlsposlçao de
de 1997, na qual se converteu a Medida Provisória n0 tod~s para responde~ a qua.lsquer perguntas que me
1.182, de 1995, impõe a responsabilidade solidária a queiram formular. MUito obrigado.
controladores das instituições financeiras que sofre- O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
ram intervenção, e isso é uma forma que possibilita a - Obrigado, Or. Gabriel. Observando a ordem de ins-
recuperação dos recursos. E, o que é mais importan- crições, concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos
te, dá ao mercado uma clara sinalização das conse- Hauly.
qüências de uma má gestão. Essa mesma lei, por O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Sr.
mim citada, deu um poder de ação ao Banco Central Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Parlamentares,
muito maior, permitindo uma firme ação preventiva, senhores convidados, Dr. Gabriel Jorge Ferreira, Pre-
podendo impor transferência de controle, exigência sidente da FEBRABAN, Dr. Maurício Schulman,
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ex-presidente da FEBRABAN, eu creio que a opinião venção exagerada. E estamos buscando uma nova
de V.Sas. com a minha não há discordância com rela- concepção e um novo modelo de gestão do País, que
ção à concepção e à utilidade do PROER. Eu defendo passa por um conjunto de reformas, um novo ordena-
o PROER como um instrumento para manter a saúde mento no combate aos oligopólios, aos monopólios,
do sistema financeiro bancário brasileiro. Em relação aos cartéis, aos trustes, aos dumpings e a todas as
ao modelo, à modelagem, à concepção, é claro, há al- formas de manipulação da ordem econômica nacio-
guns Parlamentares e há muita gente no País que nal e dos crimes que se caracterizam contra a econo-
não concorda nem com o modelo. Mas, dentro da mia popular. Então, nós temos que construir essa
concepção do PROER, veio também o saneamento nova modelagem. Ela está se clareando cada vez
dos bancos estaduais e dos bancos federais. Nos mais ao longo dos anos. E um aprendizado do Parla-
mais de 200 bilhões de saneamento, há três tipos de mento, porque ficamos privados de democracia por
instituições: as privadas, as públicas estaduais e as mais de 20 anos. Então, a formação de quadros para
públicas federais, sendo que, para o PROER, foram a governabilidade, o amadurecimento dos partidos
aportados 20 bilhões iniciais. Os federais estavam em políticos para o exercício da função do poder no con-
torno de 75 iniciais, e os estaduais estavam em torno texto mundial. .. Não dá para fazer do Brasil uma ilha,
de 100 bilhões de reais. Então, eu creio que a questão independente do resto do mundo, e aqui fazer uma
do fim da inflação, a nova concepção, a nova modela- autarquia isolada, fechada do mundo. Isso, todo mun-
gem para o sistema financeiro brasileiro passaram do está compreendendo bem, hoje. Os modelos tota-
por um processo de adaptação, no ajuste da estabili- litários sucumbiram. Nós temos democracia participa-
dade econômica, da inflação baixa, no combate à in- tiva e estamos pretendendo evoluir, também, no cam-
fiação. E, no meio desse processo todo de ajuste, de po político e também no campo econômico. Muitas re-
reformas, as crises que vivemos, do México, da Rús- formas fizemos, algumas insuficientes. A mais impor-
sia, e todas as crises argentinas, e todas as crises tante das reformas nós não fizemos ainda, que é a tri-
que vivemos nesse período, o País tem que ter instru- butária. A do sistema financeiro necessita da votação
mento e esse é o instrumento que nós temos. Aqui, ~a reg~la~entação do art. 192, que é de fundamental
discorda-se da concepção, da formulação e do geren- Imp~rt~ncla para a modelagem do sistema financeiro
ciamento. Com relação à administração e gerencia- bra,sllel~o. Co~~eqüentem?nte, o sistema tributário,
mento do PROER, do programa, se houver, de quem a.narqUlc~, caotl.co, que nos temos, grava também o
quer que seja, do Banco Central ou do banco benefi- sistema fmancelro que, por sua vez, grava o custo do
ciado ou do banqueiro algum desvio de utilização de dinheir~, com uma cunha fiscal que onera o c~sto ~e
recurso, eu creio que nós estaremos aqui para punir prod.uç.ao, qu~ oner~ o custo de consumo do cldadao
quem quer que seja. Essa é a opinião de uma pessoa brasileiro, mUito mais do ~ue em qualquer parte ~o
que, ao mesmo tempo que adota o conceito da formu- mundo. Essas com~reensoes, parece-me que estao
lação do PROER, também é nosso dever da fiscaliza- s~ndo ca?~_vez mais comuns, embora haja divergên-
ção, da exação, da condução da aplicação dos recur- cl~.de op~nloes, o dado qu~ V.Sa. coloca, que o Brasil
sos, do retorno dos recursos, de que forma... Então, utlllZ~ 60}lo do PIB em crédito, e os países desenvolvi-
eu creio que, aí, há um ponto comum com todos os dos tem 139%.
Parlamentares desta Comissão, de todos os partidos. O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - A mé-
Eu creio que o nosso objetivo, realmente, se houve dia?
desvios, se houve fraudes, é apurar, levar a público e O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - A
encaminhar devidamente ao Poder Judiciário. Eu vejo média dos países em desenvolvimento.
que o Brasil, embora aqui se discuta tantos projetos, e O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - O Brasil
há milhares de projetos em tramitação na Câmara e está bem abaixo dessa média.
no Senado da República, e já votamos alguns milha- O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY _
res de projetos, há um processo em formação do mo- Abaixo de 60?
delo econômico brasileiro que ainda não está bem de-
finido. Estamos saindo de um modelo híbrido de capi- O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Sim.
talismo e socialismo das coisas ruins, porque, se ti- O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY -
vessem as coisas boas dos dois modelos, do socialis- Quer dizer, exatamente na questão crédito. Crédito,
mo e do capitalismo, seríamos uma social democra- acho que, do sistema bancário, do sistema financeiro,
cia e um modelo de desenvolvimento sustentado, jus- envolve primeiro o crédito das instituições do País.
to. Mas carregamos, aí, o ranço do estatismo, da inter- O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Certo.
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o SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - Na
concepção de crédito, mesmo. Se nós temos crédito
internacional, temos crédito para desenvolver, tam
bém, uma política interna no País. Esse é o centro da
preocupação. Por isso que essa Comissão Parlamen
tar de Inquérito tem que ter bem definidos, bem cla
ros, os seus objetivos não destrutivos de um modelo,
mas, sim, de aperfeiçoamento do modelo, de fiscali
zação do modelo. Esse é o ponto que eu quero deixar
bem colocado aos meus pares desta Casa. Quer di
zer, eu já sofri uma corrida bancária de um banco pú
blico. Eu presidi o conselho de administração de um
banco público em um período que começou a quebrar
bancos públicos. O PRODUBAN, quando entrou na
quele colapso, refletiu no sistema bancário estadual e
houve uma corrida muito grande ao Banco do Estado
do Paraná. Graças a Deus sobrevivemos a urna corri
da bancária. Como V.Sa. coloca, é uma coisa estarre
cedora. Milhares de pessoas indo às agências que
rendo sacar o seu dinheiro, e você tem que cumprir na
hora, porque, se não cumprir, perde de vez a credibili
dade e perde o cliente, perde o banco. Graças a Deus,
naquele período em que presidíamos o Banco do
Estado, de 87 a 90, nós conseguimos fazer do Banco
do Estado de 15° lugar para o sétimo maior banco do
País. Dos depósitos à vista, passamos de 23% para
63% no Estado do Paraná. Foi um período de muita
eficiência, realização. Também fizemos uma gestão
participativa. De vinte e um diretores, dezoito eram
funcionários da Casa, com premiações, com avalia
ção de desempenho, que tínhamos muito criteriosa
dentro da administração do banco. O banco, hoje, la
mentavelmente, quebrou. É lamentável. Eu luto pelo
banco público, na proposição do tamanho da econo
mia, do tamanho do setor público dentro da econo
mia. Então, eu posso dizer que tenho uma posição fir
mada de muitos anos em defesa do banco público.
Mas não da má gestão, do desmando, da corrupção
que afeta o banco público. Nós estamos vendo o sa
neamento dos bancos públicos estaduais e federais.
E vimos, aí, o que significa de custo para o País. Por
que esse, diferentemente do PROER, vai cair na con
ta da viúva, que é do setor público, e o povo vai pagar.
Então, eu estou fazendo algumas colocações diante
do que V.Sa....

(Intervenção ínaudível.)

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - É,
nem 10% do que VExa. costuma fazer. Mas VExa...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Mas
sempre concernente ao tema e não fazendo apologia
do sistema.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - E
não há nenhuma contradição, porque VExa. faz ao
contrário. V.Exa. tem, sistematicamente, procurado
destruir o modelo do sistema. Eu procuro manter. Até
porque amanhã...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu tenho
procurado combater as ilegalidades.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 
Combater ilegalidade...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Só um minuto, por favor. Só para a Presidência esta
belecer, garantir a palavra ao Deputado Hauly. É que
hoje nós tivemos um fato inédito, pelo número de ins
critos na reunião. Então, como nós vamos ter proces
so de votação, eu pediria para todos o cumprimento
do tempo. Eu asseguro a palavra ao Deputado Hauly,
Deputado Temer.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Eu
não tenho nenhuma preocupação e respeito V.Exa, .
porque eu estava tão aflito na última reunião e não me
foi atendido o apelo que eu fiz pela brevidade. Gasta
ram quinze, vinte minutos cada Parlamentar. Então,
eu não estou nem um pouco preocupado com...

(Intervenção ínaudível.)
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Eu

não pude utilizar da palavra, deixei as minhas pergun
tas, ontem, por escrito, para a Presidência e o Relator,
e não houve essa consideração com esse Parlamen
tar no dia de ontem. Mas, como eu sou um Parlamen
tar que procuro construir este Parlamento, fortalecer o
Parlamento, fortalecer a cidadania, o interesse maior
do País, como é o interesse de muitos Parlamentares,
estou ouvindo e ouvi a ponderação de VExa. mas te
nho a certeza absoluta de que não gasto nas minhas
intervenções um terço do tempo gasto por alguns
membros, que são muito falantes, nesta Comissão.
Aliás, eu acho tranqüilo eu fazer uma campanha siste
mática de ataque. É muito fácil. O destrutivo é muito
fácil. O construir é difícil; edificar é difícil. A ação des
trutiva é simples, direta, objetiva. Você fala que não
vale, não presta, e, depois, quem tem que sair corren
do para dizer que presta são aqueles que são ofendi
dos. Eu estou dizendo da modelagem. Não estou de
fendendo banco nenhum; muito pelo contrário. Eu
ouvi nesta Comissão jurisprudência, advocacia aqui.
Eu acho que isso tem que ser colocado bem claro,
também. E, depois, as atas vão se pronunciar a res
peito de posicionamento de Parlamentares aqui. Eu
defendo o Brasil, o sistema nacional parlamentar de
fiscalização. Se houver fraude em alguma operação,
doa a quem doer, vai ser por mim, pelo menos, enfo
cado. Foi assim com o Governo Collor. Fui o Parla-

<,,",.



O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Pela ordem, Deputado Goldman.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Com a palavra o Deputado Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - É
só para solicitar... Nós temos... O problema de tempo
é uma realidade. Seria bom se nós pudéssemos to
dos falar à vontade. Nós temos votação. Estamos a
15h40min. Daqui a uma hora e meia, duas horas, te
mos votação. São dez Deputados inscritos. Eu vou fa
zer um apelo a V.Exa. para que VExa. apele para que a
gente seja o máximo possível objetivo, para que a
gente possa chegar no máximo até 5h30min, para po
dermos ir ao plenário; senão aqueles que ficam no fi
nal ficam prejudicados, ficam com dificuldades de fa
lar, ficam com dificuldades de perguntar. Esse é o
apelo que faço a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Eu recebo e reitero que o compromisso da Presi
dência é a total liberdade para a investigação e para o
debate, e, em momento algum, criar qualquer tipo de
restrição. A questão do tempo se deve ao respeito a
todos os Parlamentares que estão inscritos e querem
fazer também a sua manifestação, mas de forma al
guma quero estabelecer qualquer restrição, qualquer
tipo de censura à manifestação dos Parlamentares.
Pela ordem, Deputado Antonio Kandir. Pela ordem,
não, respeitando a inscrição dos inscritos.

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, Srs. convida
dos, Dr. Maurício, Dr. Gabriel Jorge Ferreira, eu queria
iniciar essa pequena intervenção dizendo da impor
tância da intervenção do Deputado Hauly. Eu acho
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mentar que mais atuação teve no impeachment dele ceiro e que é, seguramente, alguém que combate as
aqui neste Parlamento. Não me constrange nem um fraudes.
pouco essa posição. E quero deixar bem claro que de· O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Sr.
fendo, sim, a modelagem que foi concebida, muito Presidente, desculpe. O que eu menos poderia ouvir
bem concebida, aliás. Creio que se outros partidos aqui é uma avaliação, uma censura da minha posição.
estivessem no Governo talvez não tivessem a capaci· Só o meu eleitor pode fazer isto. O Deputado que aca-
dade de fazer tão bem essa modelagem, como foi for· bou de falar não tem procuração para avaliar o que eu
mulada pelas autoridades do Governo naquele mo- tenho a dizer ou não. É o fim. Imagine se ele tiver po-
mento. Então, não vou mais usar do meu tempo, em- der na mão! Ele vai me mandar para o paredão, por-
bora gostaria, em apelo ao Presidente. E dizendo que que não gosta do que eu falo.
nessa audiência pública, o Presidente da Federação, O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr.
evidentemente, está aqui para dar uma posição cor· Presidente, pela ordem.
pora!iva da entid~d~que representa, a não ~e~ que te- O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
nha Interesse obJetivo de algum deles administrando _ Pela ordem Deputado Goldman
alg~~ banco ou alguma coisa. Então, essa é a minha O SR. D'EPUTADO ALBERTO GOLDMAN _ Sr.
poslçao. P 'd . f ~ d dresl ente, eu quena azer uma questao e or em.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) -., . , .
E só . . t O t d H I d . 'bl" (Nao Identificado) -Isso ai fOI para ata, Hauly,

- u quena regls rar, epu a o au y, elxar pu 1- viu?
co o respeito a VExa, e, de forma alguma. criar qual
quer obstáculo à sua manifestação. Mesmo porque
ontem procurei respeitar a ordem de inscrição. Só
houve uma solicitação do Deputado Rubens Bueno,
na condição de Uder do PPS. Houve uma inversão
com um Parlamentar que estava na ordem de inscri
ção. Então, de forma alguma, cercear. ..

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Eu
pedi a V.Exa. para que se houvesse inversão de or
dem. Não fui atendido. E eu pensei que pudesse se
utilizar, cada um, cinco minutos - eu teria plenamente
falado -, mas utilizaram mais de vinte minutos cada
Parlamentar. Só registro, lamentando.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Uma
questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Pela ordem, o Deputado Milton Temer.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Porque
nós estamos começando o trabalho. Não há nenhuma
restrição. Sou contra restringir tempo de Parlamentar
em audiência pública. Por que quem está do outro
lado da mesa tem vinte minutos? VExa. já deve ter-me
ouvido falar disso. O que eu discuto é o que nós esta
mos fazendo aqui. A Mesa pode administrar o seguin
te: se o Parlamentar, mesmo defendendo as teses do
PROER ou o que seja, gastar vinte minutos com per
guntas que sejam importantes para nós, porque con
cerne ao tema, perfeito. O que nós queremos discutir
é que se utilizem vinte minutos para fazer um debate,
que é de um seminário sobre sistema financeiro, e
não sobre uma CPI do PROER. Só nesse sentido,
sem nenhum desrespeito ao Deputado Hauly, que eu
sei que é um empenhado defensor do sistema finan·
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que a importância da intervenção do Deputado Hauly
é marcar muito bem a organização dos trabalhos des
ta Comissão, que eu acho que dá uma diretriz interes
sante para que o nosso Relator possa refletir sobre a
organização do seu relatório. Eu acho que é muito im
portante deixar claro dois aspectos e fazer a devida
avaliação de dois aspectos relativos à questão do
PROER. Uma questão é a questão do conceito, do
modelo e macro. Uma coisa é: quais as conseqüênci
as, qual é o conceito, qual é o modelo e quais são as
repercussões macro do PROER. Outra coisa é a
questão da gestão, do controle e dos casos especiais.
Eu acho que essa avaliação que nós estamos fazen
do nessa Comissão e a organização dos debates têm
que marcar muito bem essa diferença. E desse ponto
de vista, acho que as contribuições do Dr. Maurício e
do Dr. Gabriel foram muito importantes no sentido da
quilo que seria a Parte I do relatório futuro, ou seja, o
que significou, o que é o conceito do PROER, qual é o
modelo e quais são as conseqüências macro. Outra
questão que é importante, como o Deputado Hauly
colocou, é realmente pensar que controles, o que
pode melhorar a gestão e investigar adequadamente
os casos. Então, queria registrar aqui a minha concor
dância, do ponto de vista conceitual, modelo e conse
qüências macro das exposições feitas pelo Dr. Maurí
cio e Dr. Gabriel. Queria aproveitar, Sr. Presidente,
para fazer uma sugestão. Hoje, agora há pouco, a
agência de rating Stander Plus anunciou um novo re
latório chamado Global Financiai System Stress
2001. Acabou de anunciar isso. Acho que esse docu
mento pode ajudar muito a essa Comissão. Ajudar por
quê? Ajudar na análise das conseqüências macro do
PROER. O que esse Global Financiai System Stress
2001 está anunciando agora, nesse momento? Qual
é a situação financeira nos diversos países. Quais são
aqueles sistemas que poderão entrar em stress, ain
da em 2001 e 2002, com todas as conseqüências ne
gativas - como o Dr. Gabriel apresentou aqui sinteti
camente -, quais são aqueles países que podem vi
ver uma situação de stress financeiro, quais são
aqueles países que provavelmente não viverão uma
situação de stress. E é relevante aqui lembrar que
quem está fazendo esse anúncio é a Stander Plus. A
Stander Plus tem sido extremamente rigorosa na
análise macroeconômica do País. E ela fez uma lista
hoje dos 15 países que estão em situação de stress.
Eu sugiro que o Presidente consiga uma cópia desse
estudo e distribua para todos os componentes desta
Comissão. A lista dos países que agora, neste mo
mento, a Stander Plus anuncia como tendo sistemas
financeiros sob stress, que poderão entrar, perdão,

em stress, estão: 1 - Argentina ... não é a ordem de
importância, mas estão aí Argentina, Turquia, Chipre,
Egito, Líbano, Tailândia, Islândia, Irlanda, Portugal,
Holanda, China, Japão, Alemanha e Estados Unidos.
O que é interessante que essa lista mostra é que tem
países de todos os tipos. Tem países, como por exem
plo Argentina e Turquia, que estão sendo discutidos
como países emergentes numa situação preocupan
te. Estão países em região conflagrada, ou seja, re
giões tensas, como por exemplo o Egito e o Líbano.
Países intermediários, como é o caso de Chipre,
Irlanda, Tailândia, Islândia ou Portugal, e países de
desenvolvimento diferenciado, como a China, que
vem tendo uma performance econômica boa, países
desenvolvidos como Holanda, Japão, Alemanha e
Estados Unidos. E o Brasil não está nessa lista. Isso
mostra o acerto que o Governo brasileiro teve, em
1995, quando percebeu que era importante fazer um
novo sistema. E desse ponto de vista, acho que esse
relatório é útil para essa Comissão, é útil ao Relator,
para a gente fazer uma análise das conseqüências
macro desse conceito. E acho que vai ser útil para to
dos os membros da Comissão, para nós focarmos re
almente aquilo que é essencial, que é o ponto que o
Deputado Hauly colocou, que é a questão do aperfei
çoamento do modelo, e analisar os casos individual
mente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Obrigado, Deputado Kandir. Pela ordem de inscri
ção, com a palavra o Deputado José Pimentel.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados. Dr. Mauri
cio, todos os membros da Direção da FEBRABAN,
por ser a entidade representativa desse segmento da
economia, obrigatoriamente são indicados, são vin
culados a um determinado banco. V.Sa., quando foi
indicado para a FEBRABAN, integrava que adminis
tração de banco, de que banco?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Eu era presi
dente do Conselho do Banco BAMERINDUS do Brasil.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL 
BAMERINDUS. Dr. Maurício, no ano de 1994, nós ti
vemos 41 bancos com intervenção do Banco Central,
envolvendo a quantia de 31 ,7 bilhões de reais. No ano
de 95, 54 bancos, envolvendo a quantia de 20,2 bi
lhões de reais; em 1996,23 bancos, envolvendo a pe
quena quantia de 2,7 bilhões de reais. Em 1997, 45
bancos, envolvendo a quantia de 15,7 bilhões de rea
is. Em 1998, 18 bancos, envolvendo a quantia de 4,7
bilhões de reais, valores, à época, totalizando 181
bancos, até dezembro de 1998, e a quantia de 74,7
bilhões de reais. O PROER beneficiou sete bancos.

'''.';' ,...""I,.': ••
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Esses bancos foram os seguintes: o Nacional, o Eco
nômico, o BAMERINDUS, o Mercantil de Pernambu
co, o BANORTE, a CREFISUL, o Pontual e socorreu a
Caixa Econômica por política de governo. Portanto,
desses 181 bancos, esta CPI analisa sete bancos,
para a gente começar a delimitar a área de abrangên
cia do PROER e o que nós nos propomos. E esses
sete bancos receberam, em valores nominais, mais a
Caixa Econômica Federal, a quantia de 20,9 bilhões
de reais, valores históricos da época. Portanto, é a
esse público, Dr. Maurício, que nós estamos nos re
portando, sete bancos, de um total de 181, e que en
volveu a quantia de 20,9 de um total de quase 75 bi
lhões. Ao lado disso, o Laudo de Exame Contábil n°
39.441, dos peritos do Instituto Nacional de Crimina
Iística da Polícia Federal, realizado no Banco Nacio
nal, comprova que nos anos de 1990, 1991, 1992,
1993, 1994, 1995, até a intervenção, que foi no dia 18
de novembro de 1995, ele tinha passivo a descoberto
ano a ano; e mais grave: fraudava o balanço. E este
montante somou 5 bilhões, 367 milhões, 941 mil,
632,55. Portanto, nós estamos falando de um banco,
que é comprovado pela Polícia, que é comprovado
pelas auditorias que fraudava o balanço desde 1990,
ano a ano, ininterrupto. E foi o primeiro banco socorri
do pelo PROER! Para a gente começar a delimitar o
debate, para que a gente possa compreender o seu
objetivo e o seu alcance. O segundo banco socorrido
pelo PROER foi o Banco Econômico. Como muito
bem aqui todos nós sabemos, a sua intervenção foi
no dia 11 de agosto de 1995, no entanto, o relatório
dos técnicos do Banco Central de 1989 já identificava
fraude no balanço, manipulação de balanço, para ser
mais preciso; 1990, repete a mesma argumentação;
1993, além de mostrar que tinha manipulação de ba
lanço dizia que o montante era em torno de 3 bilhões
de reais, transformando para a moeda de hoje, por
que na época era outra. Em 1994, novamente os téc
nicos apontam - e isso é mais grave -, no dia 19 de
dezembro de 1994, o banco vai ao redesconto e leva
230 milhões de reais. Como os bancos privados já
não socorriam mais o Econômico, foi o Banco do Bra
sil e a Caixa Federal quem socorreram. No dia 16 de
janeiro de 1995, foram mais 265 milhões de reais; no
dia 6 de fevereiro de 1995, 385 milhões de reais; no
dia 3 de abril de 1995, 550 milhões de reais; no dia 12
de abril de 1995, 850 milhões de reais; no dia 17 de
maio de 1995, algo em torno de 1 bilhão de reais; no
dia 10/8/95, dia anterior à intervenção, 2 bilhões, 975
milhões de reais. Portanto, nós estamos falando de
dois bancos que, desde a década de 90, fraudavam
seus balanços. E todos nós, hoje, estamos com docu-

mentos comprobatórios disso. Portanto, nós precisa
mos começar a fazer um outro debate. De 181 ban
cos, apenas sete foram socorridos pelo PROER. Des
ses setes, três bancos ficaram com 93% dos recur
sos, somando o BAMERINDUS, e desses três ban
cos, dois estão comprovados que eram fraudadores
de balanço, do pleno conhecimento dos próprios ór
gãos técnicos, inclusive. Para ajudar nesta reflexão 
em seguida virá a pergunta -, vou ler um relatório do
Tribunal de Contas da União sobre isso. Esse relatório
está no TC nO 001.918/96, do dia 22. A decisão é de
22/2/95. Abre aspas: "O Banco Central do Brasil já
dispunha de elementos desde 1987 que lhe permitiu
inferir que era de má qualidade a carteira de crédito
do Banco Nacional S.A." Isso é o Pleno do Tribunal,
por unanimidade. Portanto, Dr. Maurício, nós temos
todo o direito de fazer a defesa que a gente achar con
veniente. O que nós não temos o direito é de alterar os
fatos, que é exatamente o debate que o nosso nobre
Deputado Hauly aqui pautava. Nós não aceitamos
que em face de uma tese se acobertem bancos que
notoriamente eram fraudadores de balanço. Eu per
gunto a V.Sa.: qual era a situação do BAMERINDUS,
no momento da intervenção, por parte do Banco Cen
trai?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Muito obriga
do, Deputado. Eu vou tentar dividir a minha resposta
em duas cadeiras aqui, que eu sentava simultanea
mente e procurava, com um enorme de um esforço,
como o senhor pode imaginar, ter eficiência nas duas,
sem deixar misturar os assuntos naquela ocasião,
pela dificuldade em ter um comportamento dentro do
mercado, representando o sistema financeiro perante
o Governo e perante outros órgãos de classe e peran
te a sociedade e, por outro lado, estar na direção, to
mando parte na direção de uma instituição que sofreu
um período muito grande de boatos e descréditos e
mecanismos que acabou dando um problema de ili
quidez. E fico muito feliz ao senhor, na liberdade que
tem, na busca dos seus papéis, em não misturar os
assuntos, como eu também não misturei. É muito cla
ro que os problemas de iliquidez têm que ser tratados
pela autoridade e pelo sistema bancário, para que
eles não contagiem o resto do mercado e a socieda
de. E para isso os custos são os custos: quanto me
nor, melhor. Mas não é possível, na ocasião que você
está vivendo o assunto, ter essa presença. A critica
que eu fiz - e fiz no meu testemunho escrito que eu li
e que deixei cópia - é de que muitas vezes a perda de
tempo da autoridade, em tendo informações e não
agindo, é que fez com que as dificuldades fossem mu
ito maiores. Ao contrário, na minha opinião, a autori-
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dade, em tendo informações concretas, deve agir ra
pidamente. A segunda posição, Deputado, é que pro
blemas de iliquidez, de prejuízos por pagar dinheiro
caro para tomar no mercado para conseguir sobrevi
ver, problemas de perdas por não receber dinheiro
dos seus clientes em valor superior ao seu patrimônio
- muitas vezes clientes esses que eram, como eu dis
se, o próprio Governo, que na ocasião não honrava
compromissos formais que tinha com o sistema ban
cário - é uma coisa; e é este que nós defendemos as
políticas do Governo com relação ao PROER, ao uso
de reserva bancária, constituindo um Fundo Garanti
dor de Créditos, e todos os demais instrumentos que
devam ser criados e aplicados para garantir a continu
idade do sistema financeiro. Mas não confundir com
os problemas de irregularidades, que é o que o se
nhor tem citado, que eu acho que tem que ter vida
própria. Os processos têm que ter vida própria. Quem
descumpriu regulamentos tem que pagar por isto;
quem cometeu crime tem que ser julgado pelos cri
mes que cometeu, o que não tem nada a ver, tem que
separar da proteção da vida da sociedade, que de
pende da confiança que tem no sistema financeiro,
quando às vezes tem uma instituição que é atingida e
nalgumas delas depois vai procurar e não tinha pro
blema nenhum. Só teve um problema de dificuldade
com relação à sua carteira inicial de clientes para
quem emprestou que foi se agravando; correu uma
notícia que ia perder dinheiro, que ia dar prejuízo, que
ia dar, os clientes foram tirando dinheiro, foi obrigado
a... no começo tinha muita reserva, e muitos deles
são o mesmo caso; depois foi obrigado a entrar em re
gimes de buscar dinheiro no mercado penalizante; e
acabaram entrando. E nesses casos, inclusive, em
que não há nenhum dolo, nenhum crime, nenhuma ir
regularidade, na minha opinião é obrigação da autori
dade, quando percebe que vai chegar a isso, tem que
intervir depressa, porque, se não o fizer, acaba crian
do prejuízos para a sociedade. O terceiro é agradecer
a sua menção de que, ao citar as instituições - e ago
ra já não mais FEBRABAN, mas BAMERINDUS -, ci
tar que foi uma instituição maior que as outras duas,
disputava, na ocasião, quase chegando ao segundo
lugar de instituições financeiras no Brasil, em meados
de 1996. A intervenção foi em março de 1997, depois
caiu rapidamente. E que não há nenhuma citação, ne
nhum processo, nenhuma indicação, nada com rela
ção a que tenha sido causado por gestão que tenha
fraudado balanço etc., coisas que eu não tenho ne
nhuma informação melhor das que o senhor presta
com relação aos bancos que citou, Econômico e Na
cional, já que nós nunca tivemos conhecimento disso

previamente. Para nós do sistema bancário a surpre
sa foi tão grande corno da própria sociedade, quando
tomou conhecimento - e eu tomei pela imprensa - de
que havia esses problemas. Segundo, só um detalhe
operacional: o PROER dado ao BAMERINDUS, que
foi dado ao interventor do BAMERINDUS, foi pago em
poucos dias. Na verdade, o BAMERINDUS é a única
instituição grande que tomou recursos significativos
do PROER e teve condições de, muito rapidamente,
pagar ao PROER. O que o BAMERINDUS, em liqui
dação, ainda tem é uma dívida perante o Banco Cen
trai, originária dos seus recursos de reserva bancária,
e uma dívida maior com relação ao Fundo Garantidor
de Créditos, originária do pagamento do seguro dos
depósitos na ocasião da intervenção. Deputado, es
pero ter contribuído para esclarecer o seu pedido.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Ma
urício, eu fiz questão de fazer a separação dos três
bancos porque são situações... Os dois primeiros são
uma matriz de fraude a balanço e o outro é um outro
procedimento. Por isso que nós somos muito cautelo
sos nesse procedimento.

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Obrigado. Eu
agradeci por isso.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - A ope
ração de venda do BAMERINDUS foi a seguinte: o
HSBC entregou 381 milhões ao BACEN, parcelado
em sete anos, com juros de 6% ao ano, iguais ao da
poupança, em troca recebeu 1.241 agências, ativos
de mais de 10 bilhões de reais e uma seguradora das
mais rentáveis do País. Além disso, o HSBC recebeu
431,8 milhões do BACEN para reestruturar o
BAMERINDUS e saudar reclamações trabalhistas. O
cálculo é simples: além dos ativos bons do
BAMERINDUS, o HSBC recebeu um troco de pouco
mais de 50 milhões de reais do Banco Central. A car
teira imobiliária do BAMERINDUS foi repassada pela
CEF, que recebeu mais 2,5 bilhões do PROER para
adquirir esses créditos. Além disso, o BAMERINDUS
foi obrigado a adquirir 1 bilhão 270 milhões em títulos
da dívida externa, que ficaram à disposição do HSBC
como garantia. Assim, no caso de ocorrer algum pre
juízo, o HSBC poderia vender os títulos para se res
sarcir. Portanto, tivemos uma operação sem risco 
sou eu que estou declarando -, sem risco e extrema
mente vantajosa para o HSBC. É surpreendente que
não tenha havido outros interessados em participar
de uma operação tão rara. O que o senhor poderia
acrescentar a isto? Como é que isso se deu?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Sr. Deputado,
nós fomos absolutamente surpreendidos com a tran
sação feita pelo Banco Central com relação ao
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BAMERINDUS para o HSBC. O HSBC havia sido aci
onista do BAMERINDUS, era acionista e é ainda acio
nista. Chegou a ter um pouco mais de 6% do capital,
comprado bem antigamente. O início da associação
começou com o Banco (ininteJjgíve~, no Brasil, em
que eram sócios meio a meio, que foi incorporado
pelo BAMERINDUS. Foi um relacionamento muito
cordial durante um período. Quando o BAMERINDUS
entrou em dificuldades de Iiquidez, nós procuramos o
banco, oferecendo um aumento de participação e, na
verdade, uma participação mais efetiva na gestão. O
banco não aceitou, preferiu ficar na situação que es
tava. No final de 1996, para surpresa nossa, apesar
de já ter declarado estar satisfeito com a sua posição,
declarou que considerava, pelas notícias de relação
do BAMERINDUS, isto mais ou menos em fins de ja
neiro de 1997, de que ele havia, tendo em vista o rigor
com que preparava o seu balanço, considerado a par
ticipação que tinha no BAMERINDUS como uma par
ticipação de risco, e tinha tirado do seu ativo como ati
vo real, e tinha colocado ela inteiramente em provi
são, cuja notícia também nos afetou bastante. E fo
mos absolutamente surpreendidos. Ao contrário, tive
mos reuniões com dirigentes do HSBC aqui no Brasil
e que, na verdade, foram ao Banco Central, a nosso
pedido, para pleitear um aumento de participação. E
não aconteceu. O banco sempre teve todas as infor
mações, como acionista que era. E fomos surpreendi
dos com a notícia de que era ele quem tinha compra
do. Fomos surpreendidos pela intervenção e pela
venda. E as informações que o senhor tem quanto a
números nos surpreende tanto quanto ao senhor. Na
verdade, nós não temos nenhuma explicação para os
valores, nunca tivemos explicação. Achamos que é
um problema exclusivo... A informação é a mesma
que eu tenho, Deputado, e a fonte deve ser a mesma.
A fonte principal das informações é uma correspon
dência ao Senador José Serra, como Presidente da
Comissão de Economia do Senado, que fez uma soli
citação, e o Banco Central... É o único documento re
almente formal de que nós temos conhecimento que
citam esses números que são citados no documento
que o senhor tem. E nós não temos conversado des
ses números. Nós achamos que nós queremos é
dar... O que os ex-administradores querem, os ex-aci
onistas querem é que, na verdade, provando que não
houve nenhum dolo, nenhuma fraude, nenhuma irre
gularidade. É claro que têm alguns pequenos, como
se diz no jargão bancário, ilícitos operacionais, que
concedeu crédito ao gerente da agência tal, e a ga
rantia não era, vamos dizer... É claro que tem em qual
quer instituição, tem isso, mas não tem nenhuma frau-

de. Nós pleiteamos uma aceleração na conclusão da
liquidação, para fazer justiça aos pequenos acionistas
e fazer justiça aos ex-administradores, que continu
am, como eu, com bens indisponíveis, com restrições.
"É da lei, é da lei, vamos cumprir." Achamos que o ca
minho para isso, já que o senhor me permite eu me
estender, Deputado, deveria ser, como é o caminho
normal quando há, numa empresa comercial comum,
quando há um sinistro, que o maior credor - que no
caso do BAMERINDUS o maior credor de longe é o
Fundo Garantidor de Créditos -, que ele assuma a re
alização dos ativos e trate de pagar, porque o meca
nismo atual da 6.024 coloca uma camisa-de-força nos
pobres interventores e liquidantes, porque eles têm a
responsabilidade de gerir, mas não têm o poder de re
alizar. Eles não podem transigir, eles não podem fazer
nada, e ficam amarrados, e acabam, vamos dizer, de
pois... Nós já temos mais de quatro anos, a interven
ção do BAMERINDUS, e acredito que... Eu fico até
constrangido, usando o tempo para falar de
BAMERINDUS, porque entendo que fui convidado,
como ex-Presidente da FEBRABAN, para discutir o
cenário durante o período de vigência do PROER,
porque eu fui Presidente em quase toda a vigência. O
PROER aconteceu acho que dois meses antes de eu
assumir a Presidência da FEBRABAN e terminou uns
dois ou três meses depois que eu saí da FEBRABAN.
Mas fico feliz da oportunidade que me dão. Não sei se
eu estou me estendendo, Deputado.

(Intervenção inaudível.)

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - O que nós
gostaríamos é que, na verdade, o pobre do interven
tor, do liquidante, que tem responsabilidades pessoa
is pesadas, pela legislação, não pode negociar. Va
mos dizer, um cliente que devia 10 mil reais no dia da
liquidação, março de 1997, não pôde pagar, não pôde
pagar. Um ano depois foi e disse: "Agora eu quero pa
gar'. Dizem: "Ah, não, senhor. O senhor tem que so
mar o que o senhor devia aos juros da comissão de
permanência, que é de 14% ao mês. Então, a sua dí
vida, que era 1Omil reais, agora é 47 mil reais." "Não,
mas eu quero pagar o que eu devia. Não posso pagar
mais do que isto." Infelizmente, o liquidante não pode
aceitar. Ele não tem poderes de transigir.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Ma
urício, eu faço essas perguntas porque eu sou autor
da CP I, juntamente com o Deputado Milton Temer e
Ivan Valente, e nós somos muito criteriosos nas nos
sas intervenções, nas nossas apurações, separando
aquelas operações que nós entendemos que houve
fraude explícita e conivência na fraude com aquelas
que na nossa leitura não tiveram fraude. O nosso ob-
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jetivo é investigar sete bancos que foram socorridos O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - O
pelo PROER, e dos 181, e deixar claro que o PROER HSBC devolveu créditos ao BAMERINDUS, por conta
não foi feito para resolver esse risco sistêmico. Já o do contrato que permitia.
Fundo Garantidor de Créditos, nós temos outra visão. O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Já entendi. A
É um instrumento que efetivamente precisa ser forta- informação que eu tenho, ainda original da interven-
lecido. Por isso que nós fazemos essa apartação. E ção, é que, inicialmente, foi oferecido ao HSBC a tota-
mais: o PROER foi criado por uma resolução do Ban- lidade dos créd~os. Ele tinha a prerrogativa de não
co Central, 2.208, de 3/11. O Fundo Garantidor de aceitar uma série deles, como não aceitou no primei-
Créditos é posterior, por medida provisória. Portanto, ro momento, mas, depois, muitos dos que ele havia
são atos separados - Só para a gente poder pautar e aceito, ele tinha, como é normal numa operação des-
conduzir as questões com muita tranqüilidade. Dr. sas - e nisso eu não vejo irregularidade -, e depois de
Maurício, no período já após a intervenção, de maio um período devolveu aquelas que ao seu arbítrio não
de 1997 até setembro de 1997, o BACEN adquiriu de- lhe interessava. Acredito que essa está entre elas e
bêntures da BAMERINDUS Participações e Empr~- eu lhe digo: grande parte da liquidez do sistema finan-
endimentos pelo valor de face, que somou 594,9 ml- ceiro da época foi porque Governos - e aí pega tudo,
Ihões de reais. Tendo em vista que esta também esta- pega Estado, pega Governo Federal -, vamos dizer,
va sob intervenção à época e não possuía qualquer tomavam dinheiro emprestado. Na verdade, em boa
condição de honrar suas dívidas, porque estava sob hora o Senado do Brasil, vamos dizer, limitou a atua-
intervenção, a operação certamente representou um ção do Poder Público em relação a tomar operações
prejuízo ao BACEN ou ao BAMERINDUS, alguém de crédito no sistema financeiro, porque a rigor, va-
saiu perdendo nessa transação? mos dizer, a entrada do dinheiro era fácil, mas a volta

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Eu não conhe- era muito difícil. Então, acredito que esta operação
ço. De novo eu lhe peço desculpa por não poder ser estava dentro desta condição.
preciso, porque eu não tenho acesso às transações O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Ma-
feitas inicialmente pelo interventor e depois pelo liqui- urício, o Banco BAMERINDUS comprou, em abril de
dante. Mas essa operação de debêntures da BPE foi 1997, participações societárias que constavam como
uma operação, vamos dizer, a BPE é a empresa, que ativos da BAMERINDUS Seguros, adquiridas pelo
é a controladora do banco, ela estava acima do banco HSBC um mês antes, na época da intervenção. Foi
hierarquicamente e ela emitiu debêntures no merca- em março. Essa aquisição pelo BAMERINDUS reali-
do. O mercado absorveu as debêntures dela e, com o zou-se pelo valor total de 435 milhões de reais. Entre
dinheiro dessas debêntures, a BPE comprou créditos essas participações, as ações da IMPACEL, Indústria
do BAMERINDUS para reduzir a exposição do de Papel Arapoti S.A., sobressaíam com um montan-
BAMERINDUS em operações de crédito que estavam te de 406 milhões. Em janeiro de 1998, foi realizado
chegando ao limite técnico de operações. Essa ope- leilão público na Bolsa do Rio de Janeiro, em que es-
ração eu entendo que foi feita para descasar. O sas mesmas ações foram vendidas por apenas 10 mi-
BAMERINDUS recomprou as debêntures e trocou Ihões de reais. Contabilmente, a perda apurada foi de
com a BPE. Na verdade, internamente às instituições, 240 milhões, porém, se considerado o valor de aquisi-
ela é neutra, tanto a compra foi sem resultado como ção, o prejuízo para o BAMERINDUS atingiu cerca de
imagino que a descompra, o desmanchar a operação. 400 milhões. Quais os motivos que levaram a essa
De novo eu lhe peço desculpa, eu não tenho o conhe- operação? O senhor tem notícia?
cimento exato da operação, mas a essência dela é O SR. MAURíCIO SCHULMAN - A notícia,
essa, Deputado. devo dizer, o BAMERINDUS era dono da... o banco

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Ma- era dono da empresa de papel, que acabou crescen-
urício, tendo o HSBC devolvido ao BAMERINDUS do mais do que o projeto original. Ela acabou deman-
operações inicialmente assumidas, conforme lhe era dando mais recursos de capital, porque, quando ela
facultado pelo contrato de assunção de dívida, o foi constituída, ela foi constituída com um volume de
BAMERINDUS, para levantar recursos, vendeu à Cai- capital e financiamentos do BNDES. Foi numa época
xa Econômica Federal uma parte dessas operações ainda de inflação alta. No desenrolar da construção, o
devolvidas, especificamente crédito junto ao Mato BNDES disse que o financiamento dele estava limita-
Grosso do Sul, ao Estado do Mato Grosso do Sul. O do ao valor expresso na moeda da época. Se a fábrica
senhor tomou conhecimento dessa operação? custava mais era problema do acionista colocar. Para

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Da venda... não parar o investimento, o grupo foi colocando mais

," ~ ...
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recurso e acabou o financiamento no final, que deve
ria ser 70% do investimento representando 10 ou
20%. E esse capital investido foi tomado no mercado
e penalizada a IMPACEL pelo seu custo, porque, na
verdade, era o dinheiro tomado a preço de mercado.
Num dado momento, o Banco Central determinou que
o banco não poderia ser sócio de uma fábrica de pa
peI. Então, nós vendemos a participação para a com
panhia de seguros que, dentro do seu limite de reser
vas técnicas, poderia ter uma participação acionária
numa indústria que deveria operar a longo prazo. Qu
ando da venda pelo Banco Central ao HSBC do
BAMERINOUS, e que foi vendida também a compa
nhia de seguros, a IMPACEL pertencia a ela. Então,
num entendimento de novo entre o Banco Central e li
quidante, interventor, na ocasião do BAMERINOUS, o
interventor comprou de volta a operação da IMPACEL,
porque acabou voltando para o BAMERINOUS pelo
valor provavelmente nominal da operação. Quando da
venda do leilão, foi tentado por algumas iniciativas im
pedir o leilão, porque na verdade era um leilão, vamos
dizer, em situação muito difícil, mas foi feito, pelo que
eu sei, dentro das regras legais do leilão, e não da
oportunidade do leilão, e foi comprado por uma multi
nacional, que fez um excelente negócio. Na verdade,
o número errado não é o que ela pagou, é quanto ela
valia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Or. Ma
urício, em março de 1998, o BAMERINOUS e o HSBC
assinaram acordo pelo qual o HSBC assumiu as obri
gações de aposentadoria do Banco BAMERINOUS,
no passivo atuarial do plano de pensão, recebendo
em contrapartida a importância de 430 milhões de re
ais. Eu pergunto: o senhor tomou conhecimento des
se estudo atuarial?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - O conheci
mento foi de novo a posteriori. O liquidante do
BAMERINOUS -acho que na ocasião era interventor
ainda - nos comunicou que estava fazendo essa ope
ração porque, contra o liquidante, o problema do tem
po - e aí a razão que nos explicou - é que, dentro da
perspectiva de tempo de andamento de várias milha
res de reclamações trabalhistas que tinham dentro do
banco, ele preferia não tratar desse assunto, porque
elas demandariam, em dados momentos, de advoga
dos, de acordos e de uma agilidade que um liquidante
ou um interventor não teria. Então, foi de novo o liqui
dante da época com o Banco Central que fez esse
ajuste com o HSBC e que nos deu conhecimento des
se valor.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Or. Ma
urício, em operação contratada em março de 1997, o

PROER destinou ao BAMERINOUS o valor de 2,5 bi
lhões de reais, recursos esses repassados ao HSBC,
dentro da operação contábil de equalização de ativos
e passivos por ele assumida. A garantia da operação
era formada por caução em favor do BACEN de todos
os créditos que o BAMERINOUS detinha perante o
Fundo Garantidor de Créditos, cujo valor estimado
era de 3 bilhões de reais, essa caução. Contudo, infor
mações veiculadas à época davam conta de que o
Fundo Garantidor de Créditos detinha em seu cofre,
ou seja, em seu depósito apenas algo em torno de
300 milhões de reais e que o BACEN não havia exigi
do do Fundo Garantidor de Créditos que cobrasse
das instituições financeiras a contribuição extraordi
nária e o adiantamento a que estavam obrigadas a fa
zer, para honrar as garantias do fundo para com os cli
entes do BAMERINOUS. Essas operações, o senhor
tem notícia como é que isso aconteceu?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - A informação
que eu tive também à época - e de novo informação
de terceiros, já que eu não participei, de novo, porque
nós somos completamente afastados de qualquer
transação - é que efetivamente o Fundo Garantidor
não tinha o recurso. O PROER adiantou, mas depois
o Fundo Garantidor fez uma solicitação, meses depo
is, aos seus associados, que são o sistema bancário,
com autorização formal do Banco Central, e todas as
instituições fizeram um aporte extraordinário. E foi
com esse aporte extraordinário que o BAMERINOUS,
em regime de intervenção, pagou ao PROER, eu não
me lembro se foi em 15 dias, um mês, um mês e meio,
mas não foi muito mais do que isso, e por isso que a
dívida do BAMERINOUS em liquidação é, nesse mo
mento, com o Fundo Garantidor. Não dá para somar
Fundo Garantidor com PROER. No primeiro momen
to entrou o PROER, que foi dado ao Fundo Garantidor
numa operação que não foi formalizada - entrou di
nheiro e ficou em discussão as condições -, logo em
seguida foi acertada, mediante essa contribuição ex
traordinária. O sistema bancário concordou em ante
cipar dois anos de contribuição ao Fundo Garantidor
para que tivesse o recurso para poder honrar o sinis
tro, porque, a rigor, o sinistro era maior do que a reser
va da seguradora. Isso é bastante comum no merca
do segurador. Por isso que nós entendemos que o
Fundo Garantidor é seguro, e sendo seguro deveria,
imediatamente ao ter feito o aporte, se apropriado
dos salvados de incêndio para tratar de cobrir o custo
do seu sinistro.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Eu que
ro registrar que eu comungo com V.Sa. sobre a con
cepção do Fundo Garantidor de Créditos, que é dife-
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rente do PROER. É um instrumento que veio posteri- bancária, e os 15% seriam do redesconto que o ban-
ar, por medida provisória, e que nós aprovamos nesta co pagaria como recolhimento. No caso concreto do
Casa. Eu sei que eu já cansei V.Sa., mas eu só queria UNIBANCO, foi vendida, no dia 18/11/95, a quantia
indagar se V.Sa. tem alguma coisa a acrescentar ain- de 882 milhões, 401 mil reais, valor de face. Eu indago
da, além do que já expôs. a V.Sa. Esses recursos estavam lançados como ativo

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Obrigado, De- ou estavam provisionados no balanço do banco?
putado. O senhor já me deu oportunidade, numa por- O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Olha, to-
ção de temas em que eu não abordei nenhuma vez dos os bancos que venderam créditos do FCVS - o
nesses, eu não conto muito, mas são 4 anos, 4 me- FCVS, os ilustres Parlamentares se lembram...
ses, 32 ~ias e 12 horas do ~empo que e~ soube ~a in- O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - A gente
tervençao, e agradeço mUito a oportunidade. Sao te- conhece bem já fizemos outro debate sobre isso
n:as que eu normalment~ n~o trataria. S~o temas qu~ para poupar nos~o tempo. '
sao tratados no can~1 propno, mas eu nao posso del- O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA _ '
xar de, mesmo convidado, a comparecer a uma CPI. _. ... e um
desse nível, dar as informações que eu tenho sobre mecanl~m? de compensaçao de vanações salariais,
qualquer assunto que seja levantado. onde eXIstia... ,

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL _ Sr. Pre- . O ,SR. DEPUTADO JOSE ~IM~NTEL.- Dr. Ga-
sidente, eu fiz essas perguntas sobre o BAMERINDUS bnel, _so para ganhar tem~, nos Ja dominamos a
porque seriam objeto de uma convocação específica, questao do FCVS, todos aquI.
e para não cansar o depoente, eu achei por bem fazer O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Pois
logo. Eu quero registrar também que nós temos docu- não, perfeito. O FCVS era um crédito líquido e certo
mentos sobre tudo isso, já que, como autor da CPI, que as instituições financeiras tinham a receber do
desde 1995 em nome do Partido dos Trabalhadores Fundo, com a responsabilidade da União, tanto que
nós estam~s nos documentando sobre tudo isso' posteriormente uma lei que fez a novação de dívida
para deixar claro para esta Casa e para a sociedad~ converteu-os em títulos de dívida por prazos determi-
que o PROER foi feito para socorrer determinados nados e específicos. Todos os bancos que tinham o
bancos e não para atender a uma questão de risco FCVS como ativos a receber contra o Fundo, por ser
sistêmico, como tentaram vender. Hoje, essa tese um fundo que não tinha recursos, ele não tinha provi-
está bastante superada. Por isso, vou ser bastante sões suficientes para honrar nos vencimentos, as ins-
objetivo agora com o Dr. Gabriel, como forma até de tituições financeiras provisionaram os valores a rece-
ganhar tempo e deixar para os outros Deputados. Dr. ber. Ou seja, se ela tinha registrado um crédito equi-
Gabriel, o senhor hoje é o Presidente da FEBRABAN. valente a 500 milhões a receber, ela tinha, em contra-
Em 1995, o senhor exercia alguma função no sistema partida, uma provisão que anulava, de certa forma,
financeiro? Se exercia, em que banco e qual função? esse valor. Portanto, teoricamente, esses recursos

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA _ Eu fazia estavam zerados no ativo das instituições financeiras.
parte do Conselho de Administração do UNIBANCO, O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Esta-
do qual ainda sou o Vice-Presidente. vam zerados, não é isso?

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Ga- O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Esta-
briel, no dia 18 de novembro de 1995, o UNIBANCO vam zerados, tirando a provisão, tanto que apenas as
firmou um contrato com o Banco Nacional, RAET, já instituições financeiras que tinham feito provisão ti-
sob intervenção, em que o banco se propunha a com- nham condições de fazer a venda, como muitos fize-
prar títulos do FCVS daquele banco. E aqui eu quero ram, porque se não tivessem feito provisão, elas iam
fazer antes um parêntese. No dia 18/11/95, aquele fa- tomar um prejuízo muito grande no momento de sua
tídico sábado, o voto BCB 467/95-B, diz o seguinte, alienação.
entre outras coisas, que as operações na aquisição O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Ga-
dos títulos de FCVS seriam adquiridos pelo valor de briel, no dia 18/11/1995, o Comitê Gerencial do
50% do valor de face. E esses títulos valiam, em mé- PROER, que tinha sido criado no dia 16 de novem-
dia, no mercado da época, 30%. Posteriormente, nos bro, ou seja, na quarta-feira, através do voto BCB
inquéritos feitos pelo Ministério Público Federal, pela 463/95, acolheu e decretou o RAET do banco no dia
Polícia Federal e objeto de uma ação popular já com o 18. E esse voto também analisou e concluiu sobre a
laudo pericial concluído, comprova que desses 50%, proposta apresentada pelo UNIBANCO na compra
35% eram recursos do Banco Central, da reserva do Nacional. O que é interessante é que este docu-



O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Olha,
Deputado, eu diria a VExa. que não considero simula
ção. O fato é que o contrato tem partes legítimas, hou
ve um objeto, houve um preço. Esse contrato foi assi
nado pelas partes, as partes representavam devida
mente de acordo com os seus estatutos ou instru
mentos de representação. E eu repito em relação à
pergunta anterior, o fato de ter constado como local
de assinatura uma praça, mas essa pessoa não saiu
da praça de onde ela estava, acho que isso é irrele
vante e não nos irão dar a conotação de simulação, se
no conjunto de todo o contrato tudo que foi convencio
nado e pactuado refletia a realidade e assim ele foi
cumprido. Houve a compra, houve o pagamento e o
Banco Nacional, adquirente, efetivamente adquiriu os
ativos e utilizou-os na fidelidade de dar em garantia
da operação que ele viria a contratar com o PROER. ..
com o Banco Central no regime de PROER.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Ga
briel, na exposição que o senhor fez, está nas notas
taquigráficas, e o senhor leu, afirma que nos recursos
do PROER não se usou recurso do Tesouro, mas re
curso do Redesconto. Afirmação. No dia 20/11/95, o
Banco Nacional RAET assina, já designado credita
do, e o UNIBANCO, como interveniente anuente, as
sina o contrato de abertura de crédito rotativo ao am
paro da Resolução 2.208/95, aquela resolução que
criou o PROER, pelo qual o BACEN concede crédito
rotativo no valor de 4 bilhões 190 milhões de reais. Eu
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mento, dessa transação, foi assinado pelo Sr. Luiz O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Olha, eu
Carlos Alvarez. O Dr. Luiz Carlos Alvarez, também não estou assim em condições de saber se ele estava
no dia 18, assinou nota do Comitê do PROER, 95/01, ou não no Rio de Janeiro no dia da assinatura. O fato
como chefe do DEORF, com localidade em Brasflia, é que mesmo que o contrato tenha sido assinado com
e já como recém-nomeado Presidente do Conselho a data indicando uma praça determinada e o foi em
Diretor do Banco Nacional, RAET, ou seja, ele se no- outra, isso não é uma circunstância que por si só des-
meou, era função dele, ele era diretor, assinou as merece a qualidade ou a validade do contrato. Uma
duas correspondências submencionadas com locaIi- pessoa pode estar nos Estados Unidos, pode estar
dade no Rio de Janeiro. Que documentos esses? A em outro país e assinar um documento dando efeitos
proposta do UNIBANCO de compra do Nacional. Eu a esses documento numa praça onde ele vai produzir
indago a V.Sa. O senhor sabe se o Dr. Luiz Carlos efeitos.
Alvarez esteve no Rio de Janeiro no mesmo sábado O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Ga-
em que ele, na Presidência do Banco Central, parti- briel, o Dr. Alvarez, no mesmo dia 18/11, naquele fatí-
cipou da reunião da Diretoria para se nomear inter- dico sábado, ele esteve em São Paulo e assinou con-
ventor do Nacional, se ele foi ao Rio assinar esse trato de compra evendacomo BRADESCO, onde ad-
contrato? quiriu 2 bilhões e 800 milhões de reais, também do

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Não, eu FCVS e esteve no Banco Itaú, onde ele assinou outro
primeiro queria esclarecer que o Sr. Alvarez não era co~trato no valor de 1 bilhão e 3.50 mil~ões d_e reais.
Diretor do Banco Central. Ele era um chefe do Depar- Eu Indago a V.Sa. por que essa slmulaçao ~ nao colo-
tamento de Fiscalização. cou ~~~ os documentos tod~s foram aS~lnados e~

S PUTADO JOSÉ PIMENTEL _ O Brasllla. Essa ~ a pergunta. TIn~a necessidade de SI
O R. DE o mular essas cOisas? Por que nao fazer com transpa-

DEORF, exatamente. rência?

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Portan
to, ele não participou do voto que o elegeu. Essa foi
uma decisão da Diretoria do Banco Central que o de
signou para ser o Presidente do Conselho Diretor,
que é o regime de administração aplicável às institui
ções financeiras sujeitas ao Regime de Administra
ção Especial Temporária, o RAET. Portanto, ele não
participou da decisão. Foi uma decisão do colegiado
da Diretoria do Banco Central. Recaiu a indicação so
bre ele, porque, naturalmente, como ele estava à fren
te do Departamento de Fiscalização e se tratava de
uma instituição financeira de grande porte, era indis
pensável que o Banco Central alocasse para essa
função pessoas de muito conhecimento, de muita ex
periência e que fosse sênior o suficiente para poder
fazer um trabalho eficiente nos primeiros dias de ges
tão do regime especial.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Ga
briel, queria só chamar a atenção de VSa., já que o se
nhor domina tão bem essas questões, que o senhor
está faltando com a verdade. O Comitê do PROER
95001 foi assinado pelo Sr. Luiz Carlos Alvarez, foi o
que determinou a intervenção. Este ato aqui. Ele, corno
chefe do DEORC. Portanto, eu chamaria a atenção de
VSa. para que da próxima vez não errasse e pegasse
o Comitê do PROEDF 95001, do dia 18/11/1995, para
não ter mais esse lapso. Mas o que quero também sa
ber é se ele foi ao Rio de Janeiro assinar esse contrato
no UNIBANCO. É essa a pergunta.
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indago a V.Sa.: crédito rotativo jamais pode sair do eram de créditos programados, créditos que estavam
Redesconto. Têm que sair das reservas bancárias. Eu em execução, créditos que não tinham liquidez, mas
indago a V.Exa.: o senhor ainda continua afirmando nunca tivemos a informação de que esses créditos
que os recursos do PROER foram todos do Redes- fossem de origem ilícita.
conto e não da reserva bancária? O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Ma-

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Olha, urício, nós estamos acompanhando de perto, temos
veja bem, no caso de instituições financeiras que es- muitos dados, existem uma série de ações em anda-
tavam utilizando-se de recursos do PROER e que mento na Justiça, nós somos autores de uma ação
também apareceram como devedoras de recursos da popular em nome do Sindicato dos Bancários enca-
reserva bancária são coisas diferentes. Uma, foi o beçada pelo Ricardo Berzoini, hoje Deputado Fede-
aporte de recursos do PROER para assegurar, diga- ral. Portanto, essas questões todas estão hoje sendo
mos, o equilíbrio entre ativos e passivos que permitis- muito mais claras, porque na época nós não tínhamos
se fazer a cessão equilibrada dos ativos e passivos provas. Eu quero finalizar, Sr. Presidente, registrando
operacionais que foram alienados. Reserva bancária que o PROER foi feito inicialmente para salvar um
é, digamos, a ocorrência, é a superveniência de saldo banco fraudador, o Banco Nacional. Em seguida, o
devedor na instituição financeira no regime atual. Econômico, resolveu, através de pressões políticas,
Hoje existe o chamado risco sistêmico, que o Gover- retroagir os efeitos do PROER para alcançá-lo tam-
no vem corrigindo com a introdução de um novo siste- bém, com fortes indícios de fraude. E em seguida o
ma de pagamento brasileiro e essa deficiência na BAMERINDUS foi feito esse processo que aqui todos
conta de reserva bancária resultou, realmente, do es- nós conhecemos. Portanto, dou um tratamento dife-
touro na conta de compensação, porque o Banco renciado ao Nacional e Econômico, que notoriamente
Central não tinha capacidade de acompanhar em eram fraudadores de balanço, para com a postura do
tempo real os saques feitos contra o Banco Nacional. BAMERINDUS. E eu quero fazer essa separação
Portanto, são débitos de natureza diferente. para que esta Comissão possa, ao término, ter muita

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Ga- clareza desse procedimento e deixar claro para a Na-
briel, a Comissão de Inquérito do BACEN, que é ção brasileira que o PROER não foi feito para cobrir
constituída toda vez que tem intervenção no banco, risco sistêmico, mas, sim, para salvar banco notoria-
identificou 652 operações de empréstimo agrupadas mente fraudador da economia brasileira.
sob o Código 917, com a seguinte ... apresentava as O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
seguintes características: tiveram seu início no ano de - Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao Re-
1987 e o TCU naquele voto já declara que desde essa lator, Deputado Alberto Goldman.
época o Banco Central sabia das fraudes. O prazo O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Or.
dos contratos de empréstimo era de no máximo três Gabriel e Or. Maurício, acho que nós vamos até enga-
meses, liquidação do contrato era em aberto, sem tar agora com o último discurso do Deputado Pimen-
transferência para crédito de liquidação, no entanto, tel. Exatamente era a minha pergunta tanto a um
as mesmas eram mantidas como operação de curso quanto ao outro. Qual na sua concepção, na concep-
normal. Apropriação de juros mensais independente ção de cada um, o que é o risco sistêmico? Existem
das taxas de juros firmadas nos contratos de emprés- parâmetros objetivos de mensuração desse risco sis-
timos. Titulares dos empréstimos: empresas falidas, têmico? Já houve alguma ocorrência aqui, pelo me-
concordatárias, desaparecidas juntamente com seus nos no Brasil, que a gente possa dar como exemplo
responsáveis e avalistas. Portanto, essa era a confi- do que seria um risco sistêmico, um acontecimento
guração. E, já no dia 14 de novembro, o UNIBANCO de fato atual? Essa a primeira pergunta. Pediria aos
encaminhava um ofício ao Sr. Gustavo Loyola dizendo dois.
que estava tendo tratativas entre o UNIBANCO e o O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Olha,
Banco Nacional. Eu indago: nessa data de 14 de no- risco sistêmico, acho que é uma situação de crise mu-
vembro anterior à intervenção, o UNIBANCO sabia ito grave: uma crise internacional, uma crise conjuntu-
dessas 652 operações fraudulentas? ral dentro de um País, seja por motivos polfticos ou

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Não. O motivos de dificuldades gerais na economia e que co-
UNIBANCO não tinha conhecimento que existiam meçam a gerar incertezas e dúvidas sobre a seguran-
contas de origem ilícita ou pre... "presumirante" ilíci- ça das instituições bancárias. Então, uma instituição
tas. A informação que o UNIBANCO tinha é que exis- financeira sólida ela pode ser alvo de boatos, espa-
tia um pedaço da carteira, um volume da carteira que Iham boatos de que um banco tal está com problema.
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Por exemplo, eu posso citar aqui, que são fatos já su- como acontece hoje. Então, risco sistêmico é isso: é
perados, já passados, mas o Banco Real, há mais ou uma simultaneamente de insegurança e de incerte-
menos uns quatro, cinco anos atrás, antes da sua zas que abala a confiabilidade das instituições finan-
venda, antes da venda para o ABN Banco, ele sofreu ceiras e portanto quebra o fluxo. Quer dizer, eu só per-
uma corrida em Minas Gerais. Fruto de quê? De inter- cebo em nível de fluxos regulares que funcionam den-
pretações errôneas de um novo modelo de fiscaliza- tro de uma percepção e de uma visão dos mercados
ção que o Banco Central vinha adotando, que era a de que as coisas estão funcionando em ordem. Quan-
supervisão em bases consolidadas, onde ele manda- do isso interrompe, ocorre realmente esse fenômeno
va um número grande de supervisores para fazer de desestabilização no sistema.
acompanhamento da situação das instituições finan- O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Obrigado.
ceiras, e entendeu-se, alguém ficou com receios, e Bom, eu acrescentaria a que o Dr. Gabriel já colocou,
correu uma boataria de que o Banco Real estaria com acho que é um fenômeno de massas de comunica-
problemas, e o Banco teve dois dias de muita dificul- ção. Você sabe como começa e não sabe como termi-
dade e de corridas intensas às suas agências. Claro na. E, na verdade, ele ... a preocupação com relação a
que, como o boato era improcedente, não havia ne- isso atingiu tal porte que, na década de 60, depois
nhuma consistência, aquilo não configurou um risco que houve o caso do Continental nos Estados Unidos,
sistêmico. Mas eu diria que risco sistêmico é realmen- em que o Governo americano bancou inteiramente,
te uma incerteza generalizada quanto à capacidade porque ele era um banco de tal porte que se ele não
do setor financeiro ser sólido, ser solvente para cum- pudesse honrar os saques haveria o risco de a socie-
prir seus compromissos e suas obrigações. Em tem- dade achar que os outros bancos também não honra-
pos mais recentes, não me lembro de nós termos tido riam, o Governo americano mudou a legislação, que
assim uma crise, exceto quando houve a despadroni- era muito restritiva quanto a área de atuação de cada
zação cambial, que aquilo foi realmente um impacto banco, e permitiu uma atuação nacional no mesmo
muito grande. Então, naquele momento não se sabia momento que os bancos progressivamente mudaram
qual teria sido o efeito dessa desvalorização sobre as sua estrutura, apesar da nova estrutura ser muito me-
instituições financeiras e ali também teve muitos boa- nos rentável, porque a estrutura tradicional era que o
tos. Então, ali também poderia ter havido um risco sis- banco tomava dinheiro dos seus clientes, com depó-
têmico, um risco de uma corrida generalizada e que sito a prazo, com várias modalidades, e ele corria o
são crises; são crises que são incontroláveis. Por isso risco e ganhava o spread e emprestava para o outro
que, quando eu mencionei aqui na minha exposição o cliente. A tendência no mundo, nos últimos dez anos,
setor bancário, ele é diferente de qualquer outro e é cada vez mais acelerada, é ao contrário, as institu-
agente da economia. Quer dizer, uma empresa co- ições financeiras organizarem mecanismos de remu-
mercial que esteja em dificuldades e que vá quebrar, neração de seus clientes, através de fundos específi-
quer dizer, não há esse fenômeno de alguém tentar cos, em que o cliente escolhe o risco que ele quer cor-
realizar os seus créditos, porque não existe um siste- rer. Se quer comprar título cambial, se quer comprar
ma de remoção de bens ou de mercadorias, ou de co- fundos de ações, se quer comprar qualquer outro tipo
brança de créditos que não seja pelas vias judiciais, de papel, você ganha mais ou ganha menos, corre
ou outros instrumentos. No caso de banco, não; o mais ou menos risco, e o banco ganha um percentual
banco é confiança, o banco tem que não só demons- 0,2, 0,3, 0,1, 1% sobre o volume desses fundos, e es-
trar que ele é eficiente, que ele é competente, como ses fundos não contaminam a instituição financeira,
de fato seja, não é apenas aparentar. E o mercado porque na verdade o fundo, se tem cotas de um fundo
percebe isso. O mercado financeiro é um mercado e que ele tem títulos do... tem ações, se todos os cli-
que se policia muito, ele acompanha, ele tem a capa- entes forem resgatar, na própria constituição do fundo
cidade de analisar o que está acontecendo em todo o tem uma regra que diz: fundos de ações resgata com
setor. Então, por exemplo, um novo sistema de paga- três dias. Porque três dias é o prazo que o fundo tem
mento brasileiro ele tem como objetivo, como eu men- pra vender as ações na Bolsa e pôr o dinheiro. Se vai
cionei, é um objetivo do Governo de sair do risco sis- ganhar ou perder, se vai vender por um preço maior
têmico. Essas quebras de instituições que ocorreram ou menor é um ônus do cotista. Nos próprios fundos
no passado, se o País tivesse um sistema de paga- de renda a prazo é a mesma coisa. Sabe quais são os
mentos como esse que quer se implantar, teria sido papéis (Falha na gravação) enormes, com discrição
muito difícil acontecer, o prejuízo ficaria sempre com em informar os seus clientes. Então, essa tendência,
aquele que deu causa e não, digamos, ao Governo, na verdade que não é do Brasil, é mundial, nasceu
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por causa dos riscos - inclusive o Brasil foi um dos
responsáveis, porque na renegociação da dívida do
Brasil, em 83, os bancos que ganhavam muito dinhei
ro com os títulos do Brasil corriam os riscos sozinhos,
eles captavam o dinheiro do cliente e com o dinheiro
do cliente eles compravam os títulos do Brasil e de ou
tros países emergentes. De lá para cá mudou comple
tamente: o banco administra e o cliente é quem deci
de se compra ou não. Então, hoje, os grandes bancos
mundiais já administram carteiras de gestão muito
maiores do que suas operações de crédito. E aqui no
Brasil está indo rapidamente para isto: instituições
comprando não a outra instituição, mas a carteira de
fundos, porque ela passa a ter um valor muito grande.
Então, ele ganha uma comissão pelos serviços que
presta, mas tem zero de risco e isso não o contamina.
Então, só complementando o que o Dr. Gabriel disse,
é de que a contaminação é que gera o risco sistêmico.

O SR. GABIEL JORGE FERREIRA - Pediria li
cença aqui à Mesa só para completar uma informa
ção aqui estatística que é interessante, acho que ilus
tra essa preocupação de risco sistêmico no mundo. É
uma estatística sobre a formação de seguros de de
pósito nos países, todos os países. Então, vou citar
aqui só cinco datas para mostrar como é que foi essa
evolução. Em 1934, apenas um país tinha seguro de
depósito. Em 1969, dez países tinham seguro de de
pósito; em 1984, vinte países; 1989,36 países; em 93,
38 países; 1999, 68 países já adotaram um mecanis
mo de garantia de depósito.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Posso entender, pelo que o Dr. Maurício colocou ago
ra há pouco, que os bancos cada vez se tornam mais
prestadores de serviço e cada vez menos recolhedo
res de recursos para empréstimos, ou seja, risco e
mais um prestador de serviço.

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não, eles as
sumem a responsabilidade perante a sua clientela
pela análise do que eles oferecem. Por exemplo, o
mercado imobiliário vai crescer, já cresceu e vai, não
tem outro caminho a não ser os fundos imobiliários,
em que na verdade o banco examina, o banco presta
serviço, mas ele não é mais dinheiro...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Passa a ser um corretor, quase um corretor de negó
cios.

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Mas com a
responsabilidade da qualidade do serviço, de tudo.
Vamos dizer, para o cliente desavisado isso é trans
parente, para o cliente avisado ele percebe a diferen
ça. Nesse caso, não tem mais risco. Vamos dizer, o
que o cliente aplicou está representado por um bem

" ...:-.-.

físico lá e não é... Foi o banco que lhe vendeu, o ban
co que lhe credita os rendimentos, é o banco que dá
liquidez, a operação aparentemente é bancária, mas,
na verdade, é uma prestação de serviço.

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Queria
também complementar sobre esse assunto.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Pois não.

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Esta
CPI ela tem, como bem lembrou o Deputado Pimen
tel, uma importante missão, que é a de identificar pro
blemas e eventualmente propor correções de rumos
para melhoria do sistema financeiro, ou seja, da fun
ção de intermediação financeira, que é tão fundamen
tai para a economia. A questão de crédito, por exem
plo, que é o papel fundamental- e a aqui eu queria,
respondendo aqui a pergunta do nobre Relator - de
que... e também não divergindo do Maurício, mas
querendo deixar claro que o banco está preparado,
sim, para dar crédito. Essa é a função principal dele.
No Brasil, temos algumas deficiências estruturais que
precisam ser corrigidas para que se crie condições de
expansão do crédito. Então, temos alguns fatores que
obstaculam muito essa expansão de crédito. Citei
aqui na exposição de que nos países médios, compa
ráveis com o Brasil, a média da relação crédito PIB é
da ordem de 60% enquanto que no Brasil essa rela
ção é em torno de 28%. Portanto, há um espaço gran
de para crescer. Como é que se faz isso? Temos que
melhorar o ambiente regulatório creditício. Quer dizer,
acho que os bancos, acho não, tenho certeza absolu
ta e afirmo isso, os bancos não querem privilégios,
mas crédito. Ele que quer? É um recurso de um pou
pador que foi direcionado para um tomador, que tem
que utilizá-lo na economia eficientemente. Portanto,
esses recursos tem que ser devolvidos. Quando ocor
re inadimplência, a inadimplência pode ser resultante
ou de impontualidade voluntária ou de dificuldades
conjunturais que enfraquecem a capacidade de
amortização do financiamento. Mas nós temos ques
tões cruciais a serem enfrentadas. A primeira delas é
melhorar a qualidade dos instrumentos financeiros,
os instrumentos de concessão de crédito. Créditos
esses que não deixem nenhuma dúvida, uma vez
concedidos, de que a instituição financeira tem o dire
ito de cobrá-lo da mesma forma em que o devedor
tem o direito de pagar aquilo que contratou e resga
tá-los nas datas que foram convencionadas. É preciso
que diminua o impacto da tributação no processo de
formação da taxa de juros, que tem um peso extrema
mente elevado. Acho que VExas. nesses trabalhos
vão naturalmente pesquisar e vão encontrar o efeito
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pernicioso que a tributação exerce sobre a instituição do, é saber exatamente acompanhar todos os itens
financeira. A instituição financeira tem um regime de que possam trazer prejulzos potenciais para a institui-
provisionamento que é extremamente rigoroso, que o ção financeira. E mais ainda, ele olha também a sua
Banco Central exige a bem de sua solidez, a bem de estrutura ou a sua infra-estrutura de tecnologia, de in-
sua probabilidade. Isso significa instituições seguras formações e vê se todos esses itens têm segurança e
e instituições sólidas. O regime fiscal que existe em são acompanhados para evitar que fraudes ou even-
relação a caracterização de perdas para fins fiscais tuais acidentes possam inviabilizar o funcionamento
de créditos é um regime que tem de ser corrigido por- da instituição financeira com regularidade. Portanto,
que isso gera a distorção com um impacto no custo fi- de forma bem objetiva, eu diria que o Banco Central
nal da intermediação financeira. E, finalmente, o reco- exerce hoje uma supervisão que dá muita segurança
Ihimento compulsório incidente sobre os depósitos para que ele conheça com bastante qualidade e efi-
das instituições financeiras que também distorcem o ciência a solidez do nosso sistema financeiro.
produto final da intermediação financeira. Era isso O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr.
que eu queria acrescentar. Muito obrigado. Gabriel, vamos falar um pouco do Fundo... de FCVS.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Na época do PROER, ele foi adquirido com cerca de
Talvez, exatamente continuando, Dr. Gabriel, poderia 50% do valor de face, valores próximos a isso. Primei-
me dizer: há uma diferença entre atitude do Banco ro, lhe perguntaria: o senhor conhece algum cálculo
Central, a ação fiscalizadora do Banco Central. O pa- de como é que se chegou a esse valor? Por que 50?
pel do Banco Central é diferente de 1995 para cá des- Por que não 70? Por que não 30, 10, 80? Enfim, qual
ses episódios, digamos, do PROER? O papel de fis- é a razão? Existe algum dado objetivo, algum elemen-
calização, o papel de controle de regulação do Banco to objetivo que pudesse ter chegado a este número, já
Central? que estava tudo provisionado, em geral eram provisio-

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Diria, nados, e, portanto, em tese para os bancos naquele
aqui usando uma expressão popular, que a qualidade momento, era valor zero, custaria zero. E como é que
da supervisão do Banco Central, ela mudou da água estão esses papéis hoje, com é que eles estão hoje?
para o vinho. Não há como comparar o que era super- Como é que está o Fundo de Compensação de Varia-
visão, em 1995, e o que ela é hoje. O Banco Central ções Salariaias hoje, o mercado hoje?
fez um esforço enorme de treinamento de equipes, de O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Olha
preparação de seus executivos de campo para exer- hoje, veja bem, a primeira pergunta: qual foi o parâ-
cer o trabalho de supervisão. Primeiro, que a supervi- metro para se chegar num valor de deságio. O Fundo,
são era feita em bases consolidadas. O que isso signi- o FCVS, como eu disse, ele não tinha recursos para
fica? Significa que ele entra no detalhe de todas as cobrir o seu exiglvel. Quando o Banco Central assu-
carteiras de tesouraria, de crédito, de câmbio, de par- miu a gestão dos fundos que vieram do BNH... Os se-
ticipações societárias que ele tem em outras compa- nhores se lembram que quando o BNH foi extinto,
nhias no Brasil e no exterior, olhando inclusive a hol- parte das funções dele foi assumida pela Caixa Eco-

nômica e parte pelo Banco Central. Então, o BNH ad-
ding de controle da instituição financeira até para de- ministrava alguns fundos, como o FGDLI, que era o
tectar se, numa eventualidade de haver uma insufi- Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias;
ciência de capital que lhe obrigue a capitalizar, ele vai o FCVS, que era um fundo - e não quero fazer ne-
olhar se a holding não se endividou para atender nhum trocadilho - que não tinha fundos. Era um fundo
aquela exigência. Então, hoje, o Banco Central tem cuja contabilidade não registrava, digamos, o passivo
uma capacidade de supervisão que permite a ele ter contigente que ele tinha para cumprir as obrigações
uma certeza do grau de liquidez e do equilíbrio eco- que ele havia assumido. Portanto, quando o Banco
nômico financeiro de todas instituições financeiras Central assumiu a gestão desses fundos, pelo menos
deste Pais. E quando eu falo todas, eu incluo Banco para saber exatamente qual era a situação econômi-
do Brasil, Caixa Econômica e todos os bancos públi- co-financeira, porque depois a própria Caixa Econô-
COSo Ele tem hoje realmente uma segurança muito mica passou, ela, sim, a continuar gerindo o fundo,

houve algum período em que a Caixa conseguiu obter
grande e ele olha não apenas os aspectos das organi- recursos e fez alguns pagamentos de indenização de
zaçôes financeiras, dos balanços, como ele olha con- créditos do FCVS, e ela fez esses pagamentos com
troles, gerenciamento de riscos, que isso hoje é fun- um titulo e, se não me engano, foi letra imobiliária, ou
damental numa instituição financeira, hoje realmente letra hipotecária - confesso que não me lembro bem
é a função principal mais nevrálgica dentro de uma qual foi o titulo -, e esse papéis foram negociados no
instituição financeira é saber avaliar riscos de merca- mercado e eles foram negociados com algum desá-
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gio, que naquele período chegava em torno de 40 a O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Bem,
45%. Então, houve um referencial de mercado, houve esse assunto, olhando todos os projetos de lei que fo-
um parâmetro. Portanto, quando chegou-se no mo- ram discutidos na Comissão Especial do Sistema Fi-
menta de precisar daquelas moedas para viabilizar nanceiro, tivemos acho que três ou quatro projetos
um programa como o PROER, as instituições finance- que foram apresentados. Num primeiro o Relator foi o
iras que tinham feito as provisões e que podiam, por- então Deputado César Maia; depois, se não me enga-
tanto, suportar a perda em função do deságio, essas no, foi o Deputado Saulo Queiroz, o Gonzaga Mota.
instituições, então, fizeram essa alienação. O FCVS, Mas me parece que apenas dois Relatores produzi-
hoje, está tendo o seu curso seguindo normalmente, ram uma proposta de regulação do art. 192. E todos
houve uma legislação posterior que novou essas dívi- eles tiveram muita preocupação com essa questão de
das, inclusive a União já fez trocas de títulos de crédi- independência ou de autonomia do Banco Central, e
tos do FCVS por títulos. Portanto, entendo que é um que é um assunto que continua aí muito presente.
processo que está no caminho de extinção. Acho que Como é que nós vemos esse assunto? Nós todos sa-
em breve... A Caixa Econômica continua recebendo bemos da importância de termos moeda. A conquista
os processos, porque existe toda uma burocracia a da sociedade de adquirirmos finalmente um regime
ser cumprida para que a instituição se habilite no re- de estabilização que vem se mantendo, vem sendo
cebimento do crédito do FCVS e eu acho que isso perseguido. Essa função de guardião da moeda, que
hoje está bastante avançado. é papel fundamental do Banco Central, e moeda forte

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - significa capital a custo baixo. Portanto, esse é um
Apenas uma observação. Se eu não estou enganado, item de extrema importância e isso está muito ligado
o FCVS era um fundo existente em todos os contratos com a execução de uma política monetária baseada,
de crédito imobiliário. Esse fundo era de responsabili- naturalmente, nas metas fixadas pela política econô·
dade do BNH. Nós aprovamos aqui no Congresso - e mica em termos de inflação ou de políticas econômi-
participei de várias votações - e várias legislações, cas a serem desenvolvidas. Então, eu vejo que o pa-
nas quais estabelecíamos vantagens, benefícios dife- pel do Banco Central deveria, sim, ter uma capacida-
rendados em todos aqueles que eram mutuários do de de gerenciar a política monetária, dissociada, di-
sistema habitacional. Era evidente que durante todas gamos, do processo de condução da política econô·
aquelas mudanças que vinham sendo feitas iria haver mica a cargo do Poder Executivo. Acho que isso é im-
um descasamento no final do contrato entre aquilo portante para que se assegure, mesmo em momen-
que estava sendo pago... tos de crise ou em momentos onde o Poder Executivo

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - E com não goza de popularidade, que o Banco Central pos-
saldo devedor teórico. sa agir de acordo, realmente, com as reais necessida-

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O des da economia naquele momento determinado.
saldo devedor teórico e o saldo devedor de fato, e Então, eu acho que um Banco Central que tivesse
não havia como cobrir. Isso era evidente. Aprovamos essa capacidade de gerenciar a política monetária,
aqui, neste Congresso, várias legislações nesse as- sem uma ingerência, digamos assim, do Poder Exe-
pecto. Eu me lembro, participei, fiz discursos, até cutivo, eu acho que isto seria, digamos, altamente be-
porque eu era mutuário naquela época do sistema néfico. Como fazer isto? Confesso que não tenho ne-
habitacional e estava informando que eu ia receber nhum modelo. Eu me lembro, por exemplo, que o pro-
imóveis de graça, eu ia receber de graça, mas que a jeto César Maia criava uma diretoria colegiada, que
sociedade ia pagar aquele imóvel. Eu dizia isso na- não dava espaço, com mandato alternado. Os man-
quele momento. Fiz discursos - e estão aí nos Anais datos não coincidiam. Havia um terço que vencia em
do Congresso - nessa direção. Então, na realidade, dois anos, outro terço vencia em cinco anos e um ou-
acabou se criando um fundo que não tinha fundo, tro terço em sete anos. Então, havia uma rotação de
com papel. .. Apenas nós queremos entender bem a membros do órgão normativo do Banco Central, onde
mecânica. Por isso, faço algumas relações. Final- o Ministro da Fazenda tinha direito de comparecer às
mente, eu queria perguntar. Eu poderia avaliar os reuniões e não vetar alguma matéria, mas ele podia
dois, Dr. Gabriel e Dr. Maurício, a opinião sobre a in- pedir vista e pedir para a matéria ser reapreciada,
dependência do Banco Central, mais essa possibili- mas a decisão final ficava a cargo do Banco Central.
dade de independência do Banco Central. Que nlvel O projeto Saulo Queiroz manteve o modelo mais ou
seria de independência, na opinião dos senhores, é menos parecido, ou seja, um mandato alternado tam-
uma independência adequada? bém. Portanto, procurando fazer com que no curso do

.,.:;"..... "".. ',",
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mandato do Poder Executivo, o Banco Central pudes- discussão: a discussão genérica sobre a crise, se há
se ter membros com mandatos superiores aos do ou não crise sistêmica, e nós tentarmos detectar aqui
mandato do Poder Executivo. E a questão fundamen- se naquele momento a criação do PROER serviu
tal aí é a natureza desse mandato. Esse mandato, para salvar os proprietários, controladores de bancos,
quando saiu a Lei n° 4.595, os diretores do Banco ou a resolver um problema de crise financeira. E eu
Central, todos eles tinham um mandato superior ao acho que são esses fatos que têm que levar a mostrar
prazo do Poder Executivo. Foi assim que nasceu a Lei para a gente o que é verdadeiro nesse sentido. A pri-
n° 4.595, e nenhum deles era demissível, a chamada meira questão que eu queria perguntar, e ouvi o Sr.
demissão ad nutum. Eles só podiam ser demitidos, é Maurício Schulman dizer o seguinte, que foi surpresa
claro, na hipótese de cometerem alguma falta grave, para nós o caso do Econômico, surpresa. Quer dizer,
de um inquérito, ou coisa do gênero. Então, eu acho a situação do Econômico e a forma como eles fize-
que é fundamental que num Banco Central indepen- ramo Na época, o senhor era Presidente da
dente os diretores somente possam ser removidos FEBRABAN? E o senhor não tinha conhecimento,
por decisão do próprio órgão que os tiver aprovado, não corria, não circulava a situação do Banco Econô-
ou seja, aquele que a Constituição estabelece hoje ao mico, nem do Banco Nacional? Vocês eram dirigentes
Senado Federal para aprovar a indicação. Então, da do banco. O Dr. Gabriel também era do Conselho do
mesma forma que nós temos hoje uma Lei de Res- UNIBANCO. Vocês não tinham noção de que haviam
ponsabilidade Fiscal, eu acho que nós temos que ter bancos importantes que estavam naquela situação e
uma preocupação também com o conceito de respon- não corria no mercado a informação de que esses
sabilidade monetária, e acho que, como função do bancos estavam há anos com problemas sérios, in-
Banco Central, ele só pode fazer isso se tiver real- clusive de fraude em balanço? Os senhores não sabi-
mente essa capacidade de decidir como uma direto- am, como membros... ?
ria que não seja necessariamente atrelada ao Poder O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não. Não só
Executivo. nós não sabíamos como o Banco Central confessa

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) que, na ocasião, vamos dizer, o mercado inteiro foi sur-
- Antes de passar a palavra ao próximo orador inscri- preendido com as intervenções. Porque, se a interven-
to, dou duas informações. A primeira, já iniciou a ção é uma morte anunciada, ela ocorre quando é
Ordem do Dia. Está em pauta a votação de uma Pro- anunciada. Essa crítica que foi feita é no sentido de
posta de Emenda Constitucional. Ainda não começou que se havia uma informação de que o mercado não
a discussão nem o encaminhamento. Então, quando conhecia, quem tinha a informação tinha que ter atua-
começar o processo de votação, a Comissão será avi- do. Essa é a nossa posição. Vamos dizer, a protelação
sada. A segunda informação é que os temas se in- de uma medida rígida é que deixou a seqüela que dei-
ter-relacionam, como se nota inclusive nos debates, e xou, porque, na verdade, se tivesse havido a interven-
a questão específica dos bancos, nós poderemos ção no primeiro sintoma de irregularidade, ela fica mui-
também tratar, a partir da próxima semana, e a infor- to menor. Quer dizer, o adiamento e a notfcia, e o boa-
mação que eu queria dar é que, na terça-feira, o con- to, e a nota no jornal, não é que o sistema bancário não
vocado para audiência será o Dr. Ângelo Calmon de sabia. O país não sabia, continuava operando, continu-
Sá, ex-controlador do Banco Econômico, e na se- ava aberto, continuava tendo operações de mercado.
qüência o ex-controlador do Banco BAMERINDUS e Tudo isso vai abrindo uma perda de depósitos ao mes-
o ex-controlador do Banco Nacional. Essa era a se- mo tempo que um aumento de custos naquele "socor-
gunda informação que eu queria passar à Comissão. ro" - entre aspas - que acaba recebendo.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao Depu- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Na opi-
tado Ivan Valente. nião dos senhores, os dirigentes do Banco Central

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presi- deveriam ter tomado outras medidas antes? Os se-
dente, Srs. Deputados, nossos convidados, eu queria, nhores eram dirigentes de bancos, sabiam disso. Na
nesta fala, ser mais direto e objetivo, porque eu acho opinião dos senhores, o Banco Central prevaricou,
que o principal, nessa visão dos nossos convidados, como pensa o Ministério Público? O Ministério Públi-
que a questão central aqui é determinar objetivamen- co está com uma ação contra os dirigentes do Banco
te a seguinte questão. Esta CPI foi pedida há cinco Central que sabiam da situação e esperaram, e no
anos, e só agora ela foi instalada. Este já é um fato caso do Nacional, em particular, tanto sabiam que ini-
inusitado: nós investigarmos o que aconteceu há cin- ciaram a negociação antes de criar o PROER. O
co anos atrás. E existem duas maneira de fazer essa PROER já foi a solução negociada encontrada. Eu
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pergunto aos senhores. O senhores acham que hou- pessoa jurídica de fins mercantis, também sofria fis-
ve prevaricação do Banco Central? calização de outros órgãos públicos, por exemplo, fis-

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não, não hou- calização da Receita Federal, fiscalização do próprio
ve. Houve, na verdade, uma indefinição com relação Banco Central, da CVM, porque era uma companhia
ao caminho a ser seguido, porque o Banco Central, se aberta, e, naturalmente, o próprio mercado investidor
ele tinha a informação, ele deveria ter circundado o em ações do Banco Nacional, ou que faziam aplica-
risco, limitado o risco, mas deixou operar no mercado. ções no Banco Nacional, também acompanhavam
Agora, se a operação era de iliquidez, é um aspecto. não só o Banco Nacional como também outras institu-
Se era de irregularidade, é outra. Tem que ter vida ições. O mercado financeiro avalia o risco de crédito.
própria, porque nós não podemos, Deputado, na mi- E quando ele percebe que têm certas situações que
nha opinião, é misturar iliquidez com irregularidade. desagradam a ele, certos indicadores de balanço, ele

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ Exata- restringe .0 crédit?, ele ~orta o créd~o. É assim que
mente, nós também não queremos misturar, mas os opera o sistema flnanc~lro. Então, no caso do Nacio-
relatórios todos estão provando, a imprensa divulgou nal, esses assuntos nao foram constatados, porqu~
e o Ministério Público está agindo, dizendo que as ir- ~e a~ ~raudes, de ~ato, .o?orrera~ - naturalment.e, ~a
regularidades eram flagrantes, inclusive fraude de ba- ~nq~~ntos, esses Inquen~os estao .sobre apreclaçao
lanço, durante anos, e nenhuma medida foi tomada. Judicial -, elas f~ram m~lto ~em feitas, porque esca-
Então, rigorosamente, eu volto à pergunta inicial. Eu pou ~ tantos órgaos d~ fiscalização. Se o.B~nco Cen-
não ouvi dos senhores ainda o seguinte... O Dr. Gabri- trai tivesse, na~uela epoca, u~a supe.rvlsao como a
el ventilou o que ele entende por crise sistêmica, in- que ele tem hOJe, certamente, ISSO sena detectado.
c1usive citou uma situação peculiar que foi a desvalo- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
rização de 99 para exemplificar o momento de turbu- entende que supervisão e fiscalização é a mesma
lência. Em 1995, para os senhores, havia uma crise coisa?
sistêmica em evidência? O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - É. O

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA _ Não ha- Banco Central fazia uma fiscalização que era muito
via, digamos assim, em termos de expectativas de mais voltada para fazer uma rechecagem de normas,
mercado, uma possibilidade de crise sistêmica, mas, posturas. Por exemplo: níveis de mobilização; con-
como eu mencionei na minha exposição, um banco centração de riscos por cliente, por carteiras; se esta-
de grandes proporções, um banco importante, um va cumprindo adequadamente as exigibilidades de
banco muito competitivo, um banco que realmente ti- crédito rural. Enfim, eram normas que o Banco Cen-
nha um desempenho no mercado muito importante, trai fiscalizava. Ele tinha um quadro muito restr~o. Nós
aquele banco, se ele fosse liquidado no regime con- sabemos que o serviço público passou por um perío-
vencional, que até então vinha sendo aplicado pelo do de muito enxugamento, inclusive, não podendo
Banco Central, aquilo sim poderia gerar uma crise contratar pessoal. Então, isso...
sistêmica, porque nós estamos falando de um banco O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - É uma li-
do tamanho do Nacional, com o número de agências nha de Governo, de reforma de Estado, de enxuga-
que ele tinha. Isso teria, sem dúvida nenhuma, uma mento, de estado mínimo, não é?
repercussão extremamente negativa e poderia, sim, O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Eu acho
desencadear uma crise sistêmica. A questão, por que foi uma situação de País. Agora, isso está longe
exemplo, que V.Exa . colocou de que se as autoridades de dizer que o Banco Central prevaricou. Absoluta-
da época não detectaram ou se o mercado não tinha mente! Eu acho que ele cumpriu o papel dele dentro
percepção de que o banco poderia conter irregulari- das condições que ele tinha para poder exercer uma
dades, eu diria o seguinte: demonstrações financeiras supervisão num sistema financeiro grande como o
ou contabilidade das empresas são instrumentos que nosso.
retratam a situação patrimonial e econômica das em- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas pres-
presas em geral. A contabilidade é, portanto, um do- te atenção, Dr. Gabriel. Se esse processo está na Jus-
cumento que valida o que uma empresa tem de patri- tiça e todas as evidências estão mostrando que havia
mônio e de bens, e reconhece os seus resultados e balanços fraudados, então, a fiscalização do Banco
reflete também a gestão da empresa. Eu quero lem- Central, durante anos, não existiu. Eu não quero nem
brar que o Nacional, como companhia aberta que era, discutir isso com o senhor, o senhor não é responsá-
ele também tinha os seus balanços auditados por au- vel por isso, mas a resposta que V.Sa. deu para gente
ditores externos e independentes. O Nacional, como foi muito valiosa. Porque se parte dos bancos a idéia
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de que não havia uma crise sistêmica, então, o Go- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - ~egun?o

vemo teve que arranjar essa questão não para salvar a sua expressão "poderiam resultar em um riSCO SIS-

os depositantes e os correntistas, mas para salvar os têmico"?
banqueiros proprietários. E foi uma ação política do O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Pode-
Governo. No caso do Econômico, por pressão do Sr. riam.
Antonio Carlos Magalhães, salvador do Sr. Ângelo O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - É uma
Calmon de Sá, e aquela correria ao Palácio. E no caso ilação.
do Nacional, por razões conhecidas, das ligações, in- O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Sim.
clusive, familiares, de Governo. A questão é mais Perfeito.
complexa. Eaí eu pergunto para o senhor exatamente O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Esse é o
isso. O Banco Econômico ficou oito meses fechado ri- bom álibi do Governo.
gorosamente; os depositantes não puderam mexer O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - O Rela-
em nada. O sistema não acabou, nem faliram outros tor não pode se pronunciar.
bancos por causa disso, nem começou uma corrida O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _
geral. Ficou oito meses até que se desse uma solu- V EX'. pode falar a hora que quiser e eu posso falar na
ção. A V.Sa., como Presidente da FEBRABAN, e ao hora que eu quiser também. Se VEX'. fala na hora
Dr. Schulman eu pergunto: o que os senhores acham que quer, eu também falo a hora que quero. E não
de um banco do tamanho do Excel, com a problemáti- faça o papel de meu juiz.
ca, o histórico e a trajetória do Excel, adquirir um ban- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ Mas o
co desse tamanho? Os senhores, como dirigentes da que o Relator não pode é, de maneira (ininteligível.)

FEBRABAN. O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -
O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Bom, eu Não faça o papel de meu juiz. VEX'. não é meu juiz.

queria voltar um pouco no ponto anterior que VExa. O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu sou
mencionou de que não havia o risco sistêmico. Eu Deputado desta Casa e não quero ser contaminado
acho que naquele momento o ambiente provocado pela imagem que se cria sobre (ininteligíve~, prejul-
pela quebra do Econômico - e VExa. afirmou que o gamento de causas.
Banco ficou fechado oito meses e que isso não provo- O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _
cou corrida - provocou, sim, uma retração muito gran- V EX' . não é meu juiz.
de ou uma repercussão muito ruim sobre risco no O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ Eu não
Brasil. O Federal Reserve, por exemplo, estava crian- sou seu juiz, mas (ininteligíve~ nesta Casa. VExa. não
do, já há algum tempo, restrições para que bancos tem direito de tomar defesa de tese antes do relatório
brasileiros abrissem dependências nos Estados Uni- final. VEX'. tem o relatório final. Não tem que interferir
dos. Por quê? Porque ele apresentava a questão de como advogado de ninguém.
que o Banco Central brasileiro não exercia supervisão O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _
em bases consolidadas. Portanto, ele não gostaria de N V Eem . xa.
abrir espaço para um banco brasileiro que pudesse O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
vir a ter problema de liqüidez ou de insolvência. Por- _ Por favor, Deputado Temer, vamos estabelecer a or-
tanto, eu queria reafirmar a V.EX'. que a minha convic- demo Eu lamento. Eu sou obrigado a fazer essa inter-
ção é de que o ambiente provocado pela quebra do venção. Por favor, vamos continuar. É um tema técni-
Econômico, que era um Banco importante, um Banco co, exige uma série de esclarecimentos e não vamos
grande, realmente, machucou muito o mercado e, aí, nos perder numa discussão política, que pode ser
começou a se desencadear uma série de angústias, posterior. Então, eu restabeleço a palavra ao Dr. Ga-
que repercutiu e que respingou em algumas institui- briel, que estava respondendo com relação à segun-
ções. E o caso do Nacional, que apresentou proble- da indagação do Deputado Ivan Valente. Por favor, Dr.
mas de liqüidez, a solução que se encontrou foi que Gabriel.
sendo um Banco ainda maior do que o Econômico O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Então,
aquilo poderia, sim, desencadear um risco sistêmico. Excelência, nós nunca podemos fazer verdades que
Então, eu queria "reenfatizar" isso a VEX'. Quanto à nos sejam irreversíveis. Eu acho que é uma avaliação.
solução dada de negociar o Banco com... Perdão, Toma-se uma decisão em função de um risco, que
Excelência. pode ser um risco perfeito.
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O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu já en- intervenção no Banco Econômico, houve, progressi-
tendi a sua ... vamente, uma tendência à concentração de recursos

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Com re- nos bancos públicos. O Banco do Brasil e a Caixa
lação a outra pergunta... Econômica começaram a crescer muito depressa, os

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sobre o bancos estrangeiros cresceram mais depressa, em
Excel. detrimento do resto do sistema bancário. Se olhar a

estatística, nesse período, deve ser essa a sensibili-
O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - ...sobre dade que deu ao Banco Central a noção de que ele

o Excel, o exame feito pelo Banco Central foi baseado teria que agir, cirurgicamente, com relação à institui-
nas reclamações que ele tinha sobre a capacidade do ção de que ele já tinha informações que era o Banco
Banco de assumir a instituição. Quer dizer, eu não te- Nacional. Acho que, depois do Nacional, também
nho condições de dizer a VEt'o se aquela instituição continuou a ter a mesma tendência. E eu, vamos di-
tinha ou não tinha condições por desconhecimento zer, não gostaria, mas cito o caso da instituição onde
absoluto, inclusive, da situação patrimonial dela. Mas eu trabalhava, que perdeu, em quatro meses, 40%
o Banco Central, certamente, dispunha de todas as dos seus depósitos. E, na verdade, foi o que causou a
informações e eles decidiam a base... Iiquidez do BAMERINDUS. Ele tinha problemas de

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Os se- falta de patrimônio, tinha prejuízos grandes em opera-
nhores também dispõem dessas informações, como ções de crédito, maiores que as desejáveis, os seus
Presidente da FEBRABAN, o Dr. Schulman, na épo- clientes não lhe pagaram, mas, na verdade, ele foi
ca. Eles tinham, certamente, alguma informação so- para o corner, porque não tinha liquidez, não é por-
bre o que era o Banco Excel. que ele tinha prejuízos, e a liquidez foi causada por

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - As infor- um movimento de notícias, boatos, conversas, e as
mações que nós dispomos são públicas, através dos empresas e os clientes, migraram para aqueles que...
balanços que são publicados. E, pelas informações Então, a sensibilidade do que é um risco sistêmico
que nós tínhamos, não havia nada de errado com re- não é mensurável, é sensibilidade de flor de pele, eu
lação a essa instituição. acho que vai ter uma crise. Então, o Banco Central

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- O Excel? agiu nesse sentido.

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Pelo O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu queria
menos, eu não me lembro. Eu não sou, digamos as- passar a outra pergunta que é a seguinte, uma per-
sim... A minha área dentro do banco do qual sou exe- gunta bem direta: VSas. acham que o dinheiro do
cutivo, eu não opero em mercados, eu sou advogado. PAOEA, entrou dinheiro público para socorrer os
A minha área é a área jurídica, então, eu não poderia bancos, ou o dinheiro que foi operado é dinheiro do
dizer a V.Et', fazendo uma análise atenta, se poderia compulsório bancário, ou do Fundo Garantidor de
ou não encontrar alguma forma de fazer um julga- Créditos, no caso do banco... Eu queria, eu queria
mento. Mas eu, realmente, não tenho condições, e ouvi-los sobre isso. Qual é a percepção que tem a
acho que o Banco Central tomou decisão baseado FEBRABAN de que o PROER entra com que, com di-
nas informações que ele julgou, até porque ele, como nheiro público, ou é o dinheiro dos próprios bancos, ri-
supervisor, devia ter informações muito mais comple- gorosamente?
tas do que o... O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Eu,

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Certa- como mencionei aqui, Excelência, no meu depoimen-
mente. Eu pedi a V.Sas. porque, para a gente, é im- to, os recursos do PROER, a concepção do PROER
portante essa avaliação. Certamente V.Sas. têm insi- foi baseada no aproveitamento de recursos do próprio
de informations. Quer dizer, o que é que ocorreu? O sistema bancário, recolhidos ao Banco Central a título
Excel tomou conta do Econômico. O Excel? Vocês de- de compulsório. Vamos fazer, aqui, se VEt'o permitir,
vem, no mínimo, ter ficado perplexos. Vocês que são um pequeno retrospecto sobre soluções que foram
ou controladores, ou diretores de banco. Então, eu dadas anteriormente, antes de adotar o regime do
queria até ouvir do Dr. Schulman, também, o que ele PROER. Quer dizer, antes da Constituição de 1988,
achou dessa questão do Excel passar a... existia a chamada, reserva monetária. Quer dizer,

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Eu pediria, se quando foi criado o Imposto de Operações Financeí-
o senhor permitir, voltar um pouquinho para trás na pri- ras, em 1972, 1973, esse imposto incidia sobre o
meira pergunta, se houve alguma sensibilidade de ris- quê? Incidia sobre operações de crédito. E esse im-
co sistêmico. Se olhar a estatística da época, depois da posto ele não era, digamos assim, transferido para o
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Tesouro, ele era destinado para a formação da cha
mada reserva monetária. E todos os casos de liquida
ção de instituições financeiras que ocorreram, quem
administrava a aplicação dessas reservas era o Con
selho Monetário Nacional, que, então, autorizava a
aplicação desses recursos para pagamento de depó
sitos de correntistas até determinado valor. O uso da
reserva monetária com essa finalidade, ela cumpriu
um papel, quase que se fosse como um seguro de de
pósito, porque o Banco Central também situou a apli
cação desses recursos para depósitos, até um deter
minado valor. Quando veio a Constituição de 1988, o
art. 192, apesar de ainda não regulamentado e com a
decisão do Supremo de que ele somente seria aplica
do uma vez editada a lei complementar, mas o fato é
que houve uma interpretação de que aquele inciso da
criação do seguro de depósitos que vedava o uso de
recursos públicos, o Banco Central entendeu que não
poderiam ser mais usados esses recursos para solu
cionar problemas de liquidação de instituições finan
ceiras. Então, nós tínhamos, ali, uma situação de que
o recurso que se usou, tradicionalmente, não poderia
mais se usar. A Constituição vedava o uso de recur
sos públicos, então, precisou encontrar-se uma solu
ção que permitisse encontrar maneiras de evitar, di
gamos, quebras de bancos, em um ambiente como
aquele que mencionei em 95, que se seguia a várias
crises complicadas. Então, encontrou-se uma solu
ção que, no meu modo de ver, foi uma solução inteli
gente, de usar os próprios recursos do sistema ban
cário, recolhidos ao Banco Central a título de compul
sório, para, então, criar esse mecanismo. E mecanis
mo esse que foi aplicado, que foi usado com as garan
tias exigidas de cada uma das instituições. Todas as
operações de PROER são operações que foram ga
rantidas. Um colega de V. Exa. me perguntava, a algum
tempo atrás, sobre a questão da reserva bancária,
que aquilo foi diferente, aquilo, realmente, foi o estou
ro da conta de reserva da instituição financeira.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Bem, eu
tenho um outro entendimento. Eu acho que isso signi
fica que, por alguns anos, o Governo banca, o Tesou
ro banca, o Erário banca. E no caso do Fundo Garan
tidor de Créditos, eu queria perguntar a V.sa. o se
guinte: o Fundo Garantidor de Créditos tinha dinheiro
para emprestar? O mecanismo de arrecadação dele
tem dinheiro? Ele teve dinheiro para emprestar, ou foi
o Banco Central que emprestou aos bancos?

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - O Fun
do Garantidor de Créditos deveria ter nascido com
uma massa maior de recursos. Ele foi criado na estei
ra de uma crise, havia a quebra do Econômico, e, in-

c1usive, os recursos do FGC foram usados retroativa
mente para atender parte das exigibilidades do Eco
nômico. Bom, qual era a idéia inicial? O FGC deveria
trazer para o patrimônio dele o FGDLI, que era aquele
fundo administrado pelo BNH, que tinha uma massa
expressiva de recursos e o chamado recheque. O re
cheque era uma taxa que o Banco do Brasil cobrava
dos emitentes de cheques sem fundos e tinha a finali
dade de promover o uso do cheque. Esses recursos,
naquela época, eles tinham alguma expressão eco
nômica ou financeira, e a resolução que instituiu o
FGC, ela autorizou a transferência desses recursos
para o FGDLI. Houve uma ação judicial impetrada por
um partido político, que entrou com uma ação decla
ratória de inconstitucionalidade, argüindo que esses
recursos eram públicos e, portanto, não podiam pas
sar para o FGC. Os recursos do FGDLI, eles não são
recursos públicos, eram recursos que os agentes fi
nanceiros contribuíam para o BNH, para formar o
Fundo de Garantia de Depósitos na época das letras
imobiliárias e do depósito de poupança, essa era a fi
nalidade. O recheque eram recursos que o Banco
Central administrava com aquela idéia de promover o
uso adequado do cheque. Então, decidiu-se passar
esses recursos para o FGC. Como ficou impedida a
passagem para os recursos, em função dessa deci
são judicial, que ainda não está julgada em definitivo,
mas tem uma liminar concedida, o FGDLI passou a vi
ver apenas de contribuições dos bancos, uma contri
buição que hoje está num nível de 0,36 sobre o passi
vo garantido das instituições financeiras, e que é um
item que, inclusive, impacta o custo de intermediação
financeira. Eu entendo que a pergunta que V.Exa. fez
está um pouco ligada àquela operação do
BAMERINDUS - acho que é isso o que V.Exa. pergun
tou -, porque ali houve, digamos, uma... O que houve
ali? O BAMERINDUS, ele tem um direito creditório
contra o FGC. Ele tem o direito de ser reembolsado
até o valor de 20 mil reais do FGC. Como o FGC não
tinha, digamos, recursos, naquele momento, então 
eu presumo, eu não conheço bem a transação, estou
aqui dizendo a V.Exa . o que eu presumo tenha ocorri
do -, a garantia da antecipação na operação do
PROER foi de créditos contra o FGC. E o FGC, hoje,
ele é uma instituição que está mais capitalizada, ele já
existe há cinco, seis anos, e ele...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas não
deixa de ter sido uma facilitação que o Banco Central
fez. Quer dizer, o dinheiro, então, não é o dinheiro do
FGC, o dinheiro do FGC vai ser reposto depois de
anos.
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o SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Não. O
direito de crédito do BAMERINDUS, ele existe, efeti
vamente. O FGC não tinha, naquele momento, recur
sos de caixa, mas é uma garantia real. De fato, é um
direito creditório e legítimo que existe e que será hon
rado.

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - E naquele mo
mento, o Banco Central facultou as instituições que
quisessem antecipar a contribuição do FGC, e todo o
mercado antecipou e pôs o dinheiro no FGC, e, com
isso, ele quitou a operação do PROER. Por isso que o
PROER do BAMERINDUS foi quitado em poucos
dias, com recursos do FGC.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Aí há uma
divergência, e eu acho que isso vai sendo esclarecido
para efeito de se fazer um relatório final. Na nossa opi
nião, é dinheiro público nos dois casos. Mas tem uma
questão que eu acho que é mais importante, do ponto
de vista de se configurar a forma como é feita essa
ajuda aos bancos, porque ela foi feita - eu queria sa
ber de VExa, se VExa. entende que há juros subsidia
dos no caso do PROER às instituições. A taxa do
PROER foi subsidiada, no entender de V.Sas.?

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - A taxa
do PROER, eu não me lembro muito bem, mas eu
acho que ela tinha um diferencial em relação à taxa
média de redesconto de 2% acima.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu quero
citar esse fato, ouvir a consideração de VSas. à res
peito dessa questão. O BC tinha três oportunidades,
três formas de estabelecer uma taxa. A taxa de mer
cado, a taxa de assistência financeira e o custo de
captação. E, nesses três casos, ele preferiu uma taxa
de PROER, que um relatório, aqui, da Justiça diz o se
guinte, para julgar o caso do Nacional: comparando
as taxas de empréstimo do PROER com o custo dos
empréstimos às taxas de assistência financeira, por
exemplo - é uma delas -, verifica-se que, de novem
bro de 95 a julho de 99, uma perda de rendimento de
96,4%, no primeiro e segundo contratos, que foram
unificados com o Nacional, e 95,3% para o terceiro
contrato e 98,6% para o quarto contrato. Tal diferença
de taxas efetivas é o subsídio dos empréstimos do
PROER ao Banco Nacional até julho de 99, usando
as taxas de assistência financeira como custo compa
rativo. A diferença de rendimentos é uma função cres
cente do tempo, uma vez que, sobre o saldo devedor
dos empréstimos, incide apenas a TR como atualiza
ção monetária. Em valores monetários, pode-se esti
mar o subsídio de operação do PROER ao Banco Na
cional até 13/11/96, aí pouco tempo, então, em vaia
res dessa data, data da liquidação extrajudicial do Na-

cional, pela metodologia ora apresentada, de 601 mi
lhões e 542 mil. Quando, a partir dessa data, passou a
incidir somente a TR para a correção das obrigações
da massa passiva. Levando a comparação até julho
de 99, o subsídio, se diferencial de taxas da operação,
atinge o montante de 7 bilhões, 743 milhões, o qual
supera o próprio saldo devedor do PROER para o
Banco Nacional, que nesse mês era de 7.718. Queria
que VExa. comentasse isso aqui, o diferencial de taxa
aplicada e juros subsidiados.

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Bem, eu
entendo que o mecanismo do PROER, ele foi um me
canismo de emergência para tentar encontrar uma
solução para um problema que poderia trazer graves
riscos para a economia e para o sistema financeiro. A
assistência financeira é uma linha de crédito que o
Banco Central adota com características muito dife
rentes, por exemplo, de redesconto. Redesconto é um
instrumento clássico de Iiquidez, que as instituições
financeiras utilizam, junto ao Banco Central, hoje, me
nos em uso, mas em épocas passadas era um instru
mento muito usado. E a assistência financeira não, ela
era um instrumento de exceção, ela era um instru
mento onde o Banco Central procurava ser mais puni
tivo em relação às taxas, era quase que uma penali
dade do que, propriamente, de cobrar uma taxa mais
elevada. E tanto que o Banco Central, praticamente,
hoje, ele não pratica essa linha de crédito de assistên
cia financeira. Ela era usada para quê? Para desmobi
lização, nunca para problemas de liquidez. Era uma
taxa para corrigir alguma situação estrutural de ban
cos. Portanto, eu tenho uma visão de que a taxa do
PROER, acima do percentual da taxa de redesconto,
me pareceu que ficou em um nível compatível com a
finalidade de um instrumento como o PROER.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Quer di
zer, é um negócio para amigos, então. Porque as três
condições de fazer comparação, a taxa de mercado, e
o custo de captação, que seriam outros parâmetros, a
taxa PROER, vamos dizer assim, a forma encontrada
pelo PROER para subsidiar os juros foi a mais gene
rosa, vamos dizer assim, com os bancos. Isso signifi
ca a perda de receita, também, para o Banco Central,
ou seja, perda para o Erário. O senhor concorda?

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Bom, eu
não diria bem perda para o Erário, porque os recursos
do compulsório, as instituições financeiras recolhem
ao Banco Central e, em relação aos depósitos à vista,
não tem nenhuma remuneração. Portanto, aquilo ali é
uma apropriação de recursos do sistema sem custo e
que ficam depositados com o Banco Central. Então,
eu não diria que o Erário, aí, foi afetado, o Banco Cen-
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trai usou :sses recursos dentro de um programa de que vai receber, mas, como não está recebendo, pre-
recup~raçao, ou dentro de um programa preventivo feriu agir pela segurança.
de evitar um~ cris~ sist~mica ..E como eu expliquei a O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E
V.Exa., eu dei, aquI, a minha visão, e é visão pessoal, porque
quer dizer, não há como comparar com a linha de as- o...
sistência financeira, que ela tem quase que um cará- O SR. MAURíCIO SCHULMAN - E surpreen-
ter punitivo. dentemente para nós, não tínhamos a menor idéia fo

mos surpreendidos, um dia, com a intervenção' no
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito. BAMERINDUS e, no mesmo dia, com a venda do

Eu queria fazer uma última pergunta ao Dr. Schulman, BAMERINDUS. Quem vendeu para o HSBC não foi o
por favor. O HSBC comprou em 95, 6% do capital do BAMERINDUS; quem vendeu o foi o Banco Central.
BAMERINDUS, tornando-se um acionista majoritário.
Em 96, houve uma tentativa de compra de todo o con- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Então.
trole do banco. Como não houve acordo com os acio- Mas por que as negociações para a venda do controle
nistas controladores do BAMERINDUS, o HSBC sus- do BAMERINDUS ao HSBC foram paralisadas quan-
pendeu as negociações diretas e passou a negociar do o senhor era Presidente do Conselho do banco?
com o Banco Central. Nesse período, 31/12/96, o O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não. Nunca foi
HSSC transferiu para prejuízo _ eu estou perguntando ofertado o controle acionário. Ao HSBC nunca foi. Foi
ao senhor, depois o senhor responde - todo o seu in- ofertado um aumento de participação acionária, com
vestimento no BAMERINDUS, cerca de 60 milhões de uma participação maior na gestão. Nunca foi ofertado
dólares. O senhor confere essa informação? E em o controle. O controle, vamos dizer, na verdade, o
26/3/97, com a intervenção do Banco Central, assumiu HSBC não comprou o controle do BAMERINDUS
a administração do BAMERINDUS o HSBC. Eu queria não comprou nenhuma ação do BAMERINDUS; el~
fazer algumas perguntas a V.Sa. e poderia ser no pin- comprou do liqüidante as operações, as cartas-pa-
gue-pongue, para ser mais rápido. O que fez o HSBC tentes, os imóveis, os créditos, o pessoal, o fundo de
tornar-se acionista minoritário do BAMERINDUS? comércio, a instalação, tudo isso. Na verdade, o

O SR. MAURíCIO SCHULMAN _ A primeira a BAMERINDUS continua existindo, com os seus acio-
operação com o HSBC foi mais de dez anos anterior a nistas, mas sem operações, sob gestão não da sua
97. Nós tínhamos em sociedade um banco de desen- administração acionária, mas sob a administração de

I
. um liqüidante nomeado pelo Banco Central.

vo vlmento, um banco não comercial, em que éramos
os sócios, operávamos juntos. Chamava-se Banco O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Na sua
Midland, que é um banco que foi comprado pelo opinião. que prejuízo causou a divulgação, no mundo
HSSC. Na conversão da participação desse banco de todo, por parte do HSBC, de transferir para prejuízo o
investimentos é que surgiu a participação das ações seu investimento no BAMERINDUS?
no Banco Comercial BAMERINDUS. Isto funcionou O SR. MAURíCIO SCHULMAN - É impossível
muito bem durante muitos anos. Quando nós senti- pontuar um prejuízo, mas, com certeza, ajudou a pio-
mos no BAMERINDUS a necessidade de aumentos r~r a nossa situação. É impossível dizer quanto foi que
de participação acionária, procuramos o HSSC, ofe- ajudou, mas, com certeza, várias notícias depois, ou
recendo uma participação maior, em troca de uma mesmo durante o Econômico, depois durante o Naci-
participação significativa na gestão. O HSSC estudou onal. Nós éramos citados, não é, como um dos ban-
e voltou dizendo que não tinha interesse, que estava cos que estavam em dificuldades há um ano. Nós
satisfeito com aquela participação que ele tinha. Isto, agüentamos um ano de perda sistemática de depósi-
sei lá, em outubro, novembro de 96. Em janeiro de 97, to. Se o senhor olhar a estatística de depósito bancá-
ao apresentar o seu balanço aos seus acionistas, ele rio entre começo de 96 e começo de 97, nós perde-
fez várias considerações com relação a diversos ati- mos provavelmente mais da metade dos clientes que
vos e diversos resultados do banco - na apresenta- nós tínhamos e mantivemos as operações de crédito,
ção geral, como é padrão numa empresa deste porte, porque para quem nós emprestamos não concordou
com tantos acionistas como tem o HSBC - e declarou em pagar mais depressa. Por isso que entramos em
que, tendo em vista os riscos que ele via no dificuldade.
BAMERINDUS, ele decidiu colocar em provisão 100% O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito.
do capital que ele tinha e considerou, então, isso como Havia, naquela ocasião, negociação de ações do
sem valor. É como a mesma contabilidade do FCVS BAMERINDUS em bolsa de valores naquele momento?
em relação a crédito que tinha contra o Governo: acha O SR. MAUR(CIO SCHULMAN - Sim, sim.
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O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - É certo contra Diretores do Banco Central pedirem disponibi-
que elas tinham um valor de 15 reais e que isso vale- lidade de bens, e ninguém fazia denúncia contra Dire-
ria cerca de 30 bilhões na época? tores do Banco Central de se aproveitarem individual-

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não. O valor, mente daquilo. Então, a discussão é outra e é clara.
vamos dizer, de bolsa, das ações do BAMERINDUS - Era a discussão do estabelecimento... Que eu concor-
eu não sei exatamente qual é - era em torno de 1 bi- do com a tese... Porque eu quero até elogiar a presen-
Ihão de dólares da época. ça de V.Sas., porque hoje a audiência foi plena nesta

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Um bi- Casa, intervenções elogiosas. Eu achei bastante po-
Ihão? sitiva a vida de V. Exas. Aqui, por exemplo, foi dito pelo

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - É, 1 bilhão de Deputado Kandir, que é um Deputado que tem passa-
dólares. Era o número básico que somava, dos quais, do como Ministro, é um Deputado que tem responsa-
a maior parte disso, pertencia a uma fundação cuja fi- bilidades na formulação econômica do partido do Go-
nalidade era exclusiva ter ações do BAMERINDUS e vemo, do partido do Presidente, e que é um Deputado
fazer assistência social, e esta fundação não opera respeitável na Casa. Ele colocou... Aceito como ele
mais, e no seu estatuto diz que se ela parar de operar coloca os paradigmas da discussão. São duas linhas:
ela volta para o BAMERINDUS. Então, na verdade, de uma é conceito, modelo, repercussões macro do
ações no mercado, eu diria que tinham talvez aí uns PROER. A outra, a linha da gestão, controle ou casos
400 milhões de dólares da época, de 300 a 400 mi- especiais. Eu acho que as duas estão identificadas.
Ihões de dólares da época. Claro que, com a desvalo- Não são duas distintas. Eu acho que para a aplicação
rização do real de 99, tudo isto, especificar em dólar desses conceitos, os objetivos, foram estabelecidas
perde um pouco o sign~icado. Mas diria que em real, normas de "tratoragem" da legalidade vigente e com
hoje, seria 500 milhões, 600 milhões de reais. benefícios e privilégios destinados a grupos específi-

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Agrade- cos da sociedade, à custa do Erário. Logo, tem impro-
ço, Sr. Presidente. bidade administrativa. Não tem locupletação, não

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) tem... Tem improbidade administrativa. É clara a ação.
_ Concedo a palavra ao Deputado Milton Temer. Evidentemente que tem, do lado dos banqueiros, de-

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ Sr. Presi- núncias criminais. São processos distintos. Os pro-
dente, senhores depoentes, Sr. Relator, eu quero dei- ces~os contra o patrimônio da União estão aqui con-
xar claro, em princípio, o seguinte: esta Comissão dUZldos pelo Banco Central, na Justiça de Brasília,
Parlamentar de Inquérito, ela foi pedida com funda- que, f~mos informados ontem, não conseguiu, nes-
mentos claros. Os fundamentos não eram discutir o ses seIs anos, dar uma decisão em primeira instância.
conceito do PROER, mas, sim, independentemente Os poderes do outro lado são fortes. Agora, existem
da avaliação de mérito dos conceitos do PROER, as criminais, que estão ocorrendo nos Estados, con-
para se analisar as irregularidades, as ilegitimidades tra os controladores dos bancos. Objetivamente, uma
e as ilegalidades que se cometeram através de fun- série de coisas apenas confirma-se o que acontecia
dos do recurso, através fundos do Tesouro, com fun- na época. Eu, particularmente, sou um dos responsá-
dos do Tesouro, no privilégio, inclusive, de bancos pri- veis iniciais, numa primeira tentativa, numa Comissão
vados. Ontem tivemos aqui - e era importante que os Mista com o Senado, depois, com os companheiros
Presidentes daquela ocasião e o atual da FEBRABAN Ivan Valente e José Pimentel, aqui na Câmara, do pe-
escutassem - o depoimento dos procuradores que ini- dido de CPI, por questões que eram óbvias naquela
ciaram os processos contra a Diretoria do Banco Cen- ocasião e que eu acho absolutamente inacreditável
trai da época. Qualquer dúvida que pudesse haver so- que eu escute aqui foram surpresas as intervenções
bre o que se cometeu de ilegal em torno disso, acho feitas nos bancos, porque eu me lembro perteitamen-
que ontem foi bastante abalada essa dúvida, pelo me- te que eu entrei nesses processos antes do PROER,
nos. Deputados da base do Governo estabeleceram a antes da intervenção no Econômico, por conta da no-
idéia de que era necessário uma acareação - eu não tícia de uma coisa importantíssima que o Dr. Maurí-
quero usar esse termo, porque nós não estamos fa- cio... Aliás, Dr. Maurício Schulman, eu quero ouvi-lo
zendo aqui delegacia de polícia -, mas um contraditó- como Presidente da FEBRABAN e fazer referência,
rio simultâneo entre os procuradores e a Direção do porque V.Sa. tem um relato, como Presidente da
Banco do Central. E é evidente que os procuradores FEBRABAN, que é representante do segmento dos
estavam muito claramente numa posição com a qual bancos, e tem outro relato, com outro tom de voz e
eu me identifico, até pelo fato de nenhuma das ações com outro estado de espírito, quando fala pelo
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BAMERINDUS. Então, eu vou separar as duas coi- ração, como se nada tivesse, como se isso tivesse
sas, porque eu acho que V.Sa. está agindo com extre- sido uma decisão autônoma. V.Sa. acaba de dizer, de
ma honestidade. Quando fala como FEBRABAN, fala maneira clara, que os bancos privados, a FEBRABAN
de uma forma. Quando trata especificamente do pressionava o Banco Central...
BAMERINDUS, abre outros caminhos, para nós im- O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não, não, não.
portantes. V.Sa. fez uma afirmação para mim funda- A FEBRABAN, não. O Banco BAMERINDUS. A
mental. V.Sa. disse... Na hora que eu entrei na sala, FEBRABAN não tinha nada com isso.
porque eu estava no posto médico, V.Sa. fazia refe- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - O Banco
rência à decisão do Banco Central de colocar o Banco BAMERINDUS pressionava o Banco Central
do Brasil e a Caixa Econômica Federal nas operações ' ...
de socorro, no Interbancário aos bancos que estavam O SR. MAURICIO SCHULMAN -_Ag,ora, eu es-
em dificuldades. Eu queria que V.Sa. confirmasse tou no tom do Banco BAMERINDUS, nao e no tom da
como é que se deu essa operação. Por que o Banco FEBRABAN.
Central fez essa operação, na sua opinião? O SR. DEPU!A~O .MILTON TEMER - Nã~. Qu-

O SR. MAURíCIO SCHULMAN _ O processo... andoy.Sa. fez a primeIra I~tervenç~o faland~ d~ Inter
vençao do Banco do Brasil e da Caixa Economlca Fe-

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Por que o deral V.Sa estava falando como Presidente da
Banco Central, na sua opinião, determinou ao Banco FEBRABAN.
do Brasil e à Caixa Econômica Federal que entras- O SR MAURI'CIO SCHULMAN _ G ._
sem no Interbancário em socorro dos bancos que já' enerlca

- t' h . I' "'d d' t d ? mentenao In am maIs IqUI ez lan e os seus... . .
O SR. MAURíCIO SCHULMAN _ Não. Porque O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Exata-

mente. Quer dizer, V.Sa. fez a referência. É óbvio isso.extrapolava os limites de volume de dinheiro nas re-
gras de redesconto, que tem regras percentuais, Eu não sei por que o Banco Central não assume.
como já disse o Dr. Gabriel, progressivamente puniti- Acho que existem razões... Claro... É aí que eu quero
vaso Quando começava a chegar próximo desse limite chegar. Não assume, porque o patrimônio do Banco
e que você não conseguiria fechar a compensação no do Brasil líquido não permitia, naquele momento, que
dia seguinte, o mercado já estava completamente ele fizesse o grau de investimentos na operação que
restrito a nos conceder ajuda, a Caixa Econômica e o estava fazendo no empréstimo ao Banco Econômico

e ao Banco Nacional.Banco do Brasil, alternadamente, mais um, mais o ou-
tro, no fim do dia, ofereciam dinheiro com taxas extre- O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Provavelmen-
mamente convenientes para eles. te caberia. O Banco do Brasil é muito grande. Os volu-

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ Ou seja, mes de que eu tenho conhecimento - e só tenho do
V.Sa. está dando uma afirmação que para nós é... numérico do BAMERINDUS - eram absolutamente
Mas o senhor citou explicitamente: o Banco Central dentro da capacidade do Banco do Brasil e da Caixa.
colocou o Banco do Brasil e a Caixa Econômica em O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - De entrar
taxas... nisso.

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não, a gente O SR. MAURíCIO SCHULMAN - É.
pleiteava do Banco Central, o Banco Central dizia que O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Mas en-
estava fora do limite e... tão V.Sa. confirma para mim algo que é a ilação que

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - E colo- eu tiro, não tenho o conhecimento técnico de V.Sa.,
cou o Banco do Brasil e o Banco Central. evidentemente, fico com a vossa informação, que,

O SR. MAURíCIO SCHULMAN _...e colocava o para mim, é absolutamente importante: essa foi uma
Banco Central. Com risco... das questões mais difíceis de se ouvir de maneira ex

plícita aqui. Desde 1995, o Banco Central nega qual-
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu 90S- quer tipo de intervenção nisso. Por que eu estou per-

taria que o Relator registrasse essa informação. guntando isso, Dr. Schulman? Porque quando V.Sa. _
O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Com risco... e primeiro eu vou falar com o Dr. Schulman, Dr. Gabri-
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - É muito el, porque, na ocasião, era o Presidente da

importante essa informação para nós, e o Relator, FEBRABAN - quando V.Sa. fala em surpresa quanto
que está acompanhando conosco desde os primeiros à intervenção, a FEBRABAN, como V.Sa. mesmo diz,
depoimentos, sabe da preocupação que tiveram os tem conhecimento, porque a intervenção do Banco do
Diretores do Banco Central em se abstrair dessa ope- Brasil e da Caixa Econômica não é no BAMERINDUS
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que se dá, ela se dá lá em 95, na Caixa Econômica,
no Banco Econômico e no Banco Nacional. A entrada
do Banco do Brasil e da Caixa Econômica do Inter
bancário é em 95.

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - É, essa não.
Eu só conheço a muito mais recente. Eu conheço... O
que eu cito é a intervenção, vamos dizer, é o suporte
financeiro ao longo do final do dia, do Banco do Brasil
e da Caixa Econômica, no BAMERINDUS.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - V.Sa. lia .
a Gazeta Mercantil quando era membro do Conselho
de Administração do BAMERINDUS, em 95?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Com certeza.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - V.Sa. lia
a Gazeta Mercantil quando era Presidente da
FEBRABAN?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Sim.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - E V.Sa.
não lembra das manchetes seguidas da Gazeta Mer
cantil, nos meses que antecederam, a respeito da
entrada do Banco do Brasil e da Caixa Econômica no
Interbancário?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Claro, claro.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - V.Sa.,
como Presidente da FEBRABAN, tinha desconheci
mento que os bancos privados já não emprestavam
mais dinheiro ao Econômico e ao Nacional no Inter
bancário naquela ocasião? Era surpresa para V.Sa.?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Que não ti
nham. Que não emprestavam eu não sei, mas que o
Banco do Brasil e a Caixa operavam eu tinha certeza.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - E que os
bancos privados já tinham se retirado da operação
com o Econômico e o Nacional?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - É, essa infor
mação, vamos dizer, eu não podia ter. ..

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Quer di
zer, o senhor não leu a matéria inteira da Gazeta Mer
cantil, então.

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não. Li, mas
não tinha a informação, não tinha a informação de
quem operava. Eu só sabia que o Banco do Brasil e a
Caixa operavam.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Mas, or.
Schulman, eu quero...

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Deputado...
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu estou

achando que o senhor está fazendo um depoimento
para nós da maior qualidade. Eu entendo todos os
problemas. Não quero forçar o senhor. .. O senhor está

aqui como convidado. Eu não estou aqui fazendo...
Agora, eu quero só dizer o seguinte: eu tinha a infor
mação clara, dada pelos jornais da época... Eu não
vou ficar carregando todos os... Eu tenho o jornal ar
quivado. É uma seqüência de notícias deixando claro
que os bancos, principalmente os bancos - e aí eu
vou entrar em outro ponto - que vieram a vender os
seus títulos do FCVS para o Nacional, para que o Na
cional desse como garantia ao Banco Central, estes
bancos já não operavam mais no Interbancário com o
Nacional e o Econômico. Isso era público. V.Sa. con
corda que era público, nos meses que antecederam a
intervenção no Econômico e, principalmente, no
PROER e no Nacional.

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não opera
vam o suficiente, mas se não operavam nada eu não
tenho essa informação.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Está
bom. Então, não era surpresa. Reproduzo a pergunta:
não era surpresa, não era uma notícia absolutamen
te, não era um desconhecimento para a FEBRABAN
do absoluto grau de dificuldade pesadas que o Banco
Nacional e o Banco Econômico vinham enfrentando
já desde dezembro de 94. Que o Banco Central. ..

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não sei preci
sar a data, mas que foi anterior à intervenção, com
certeza.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Ou seja,
não era uma surpresa a situação precária desses
bancos durante um período largo. V.Sa. não precisa
precisar a data, mas um período largo, porque quan
do o Banco do Brasil e o Banco Econômico entram no
Interbancário e os outros saíram é porque, evidente
mente, eles tiraram o seu daqueles bancos que esta
vam em situação precária. Eu digo isso por conta de
algo a que o or. Gabriel fez menção, que é a respeito
da necessidade do Banco Central entrar na operação
do Econômico e do Nacional para evitar que houves
se uma corrida bancária. O que eu quero registrar é
que esta corrida bancária já tinha ocorrido. Ou seja,
os grandes investidores não estavam mais no Nacio
nal e Econômico no momento das intervenções. Eles
tiveram o tempo suficiente para sair do Nacional e do
Econômico antes das intervenções, os grandes inves
tidores que pudessem estar lá. Estavam as con
tas-correntes e alguns aplicadores desinformados.
V.Sa. concorda? Porque V.Sa. usou essa expressão:
"para evitar uma corrida bancária".

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Bom, o
grande público a ser protegido sempre é o pequeno
depositante, o depositante que não tem informação,
que não é preparado, que não faz acompanhamento,



do.
O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - O ban

co, esses bancos vinham perdendo essa liquidez, fru
to de decisões de grandes investidores, como v'Exa
menciona, mas os pequenos depositantes, não.
Esses, se não fosse o Fundo Garantidor de Créditos
ou uma solução tipo PROER, esses poderiam provo
car, sim, um risco sistêmico, a corrida que eu mencio
nei aqui durante a minha exposição.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Bom, eu
vou conversar sobre essa época com v'Sa. já na
questão do UNIBANCO. Eu perguntou ao Dr. Schul
man, ainda como Presidente FEBRABAN: nessa oca
sião, em que eu digo, quando os grandes... Leva um
determinado tempo para que os grande de investido
res se retirem. Com os dados que o senhor tem hoje,
o senhor concorda que mesmo que não haja diver
gência sobre a questão conceitual do PROER, o pe
ríodo em que ele levou para ser aplicado se deveu evi
dentemente a um atraso do Banco Central que custou
muito caro a nós todos? Ou seja, de dezembro de 94
já havia os confrontos. Existem matérias publicadas
que foram confirmadas como dados de processos a
respeito do que se aplicou no Econômico pelo Banco
Central. Saiu na Folha de S.Paulo, inclusive. E o pro
curador confirmou para toda a Comissão presente
que era verdade. A aplicação do Banco Central levava
a que, no momento da intervenção, houvesse um
rombo no Econômico da ordem de 3 bilhões de reais,
que na época eram dólares, eram dólares. Então,
V.Sa... Eu gostaria que V.Sa., então, me dissesse se,
nesses termos, o Banco Central- até para discutir só
conceito - não se atrasou na operação sobre esses
dois bancos, em virtude da perspectiva de defender o
sistema financeiro.

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Já havia, na
quela ocasião, e já citei anteriormente, Deputado,
uma migração significativa de depósitos. Se olhar a
estaHstica - eu não a tenho aqui - de migração nesse
período para os bancos públicos e para os bancos es
trangeiros, em especial. Isto causou, vamos dizer...
Um banco que normalmente punha dinheiro no Inter
bancário no fim do dia, se ele também perdeu o depó
sito dele, ele acabou não pondo. Então, às vezes não
é uma deliberação por razões de risco, mas é por não
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que não tem assessoria. Então, naturalmente, como ter dinheiro. Na verdade, o termo técnico que é usado
eu mencionei aqui anteriormente, as instituições fi- é que a liqüidez empoçou. A liqüidez do mercado ban-
nanceiras, pelas suas tesourarias, eles acompanham cário brasileiro, nesse período, pelo noticiário, acabou
o mercado, eles avaliam riscos, avaliam riscos, mas se concentrando no Banco do Brasil, na Caixa Econô-
não divulgam porque tomou a decisão, porque existe mica e em alguns bancos estrangeiros, e isto fez com
uma sensibilidade dentro do sistema financeiro. que o Banco Central, vamos dizer, que não podia pas-

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - De acor- sar dos seus limites de liqüidez por força da própria
regulamentação - ele não pode emprestar mais que o
dinheiro que você tem depositado no compulsório - o
mercado acabou indo para os que tinham dinheiro,
que foi basicamente o Banco do Brasil e Caixa. Eu
não consigo, Deputado, vamos dizer, ligar que tenha
sido uma coisa intencional do Banco Central. Na ver
dade, não acredito que o Banco Central tenha tirado a
liqüidez para forçar esta posição. Mas que deixou cor
rer, deixou correr, não tenho nenhuma dúvida.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não, eu
até que... V.Sa. disse uma coisa que eu acho que
aconteceu com relação ao BAMERINDUS.

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - É claro.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu acho
que em relação ao BAMERINDUS houve uma opera
ção deliberada. Eu pediria a V.Sa... Já que o Dr. Ga
briel. .. Eu vou para o BAMERINDUS...

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Está bom.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu que
ria que v'Sa. fizesse uma avaliação, como Presidente
da FEBRABAN: o comportamento do Banco Central
em relação ao Banco Econômico e o Banco Nacional,
no período que antecedeu, com injeção de recursos,
e na forma como operou, inclusive para a transferên
cia de controle, se tivesse operado assim com o
BAMERINDUS, ou seja, se tivesse controlado o
HSBC, acionista minoritário, para não fazer as pres
sões que fazia... Porque, do que v'Sa. falou, eu che
guei a deduzir uma operação casada do HSBC com o
Banco Central, antecipada, para criar a abertura do
sistema financeiro privado brasileiro a um grande
banco internacional.

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Deputado...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu estou
perguntando, aí, não é ao Presidente da FEBRABAN,
é a alguém que tem fidelidade com os clientes e com
o BAMERINDUS, com os acionistas minoritários que
foram atropelados. v'Sa. acha que o Banco Central
teve um comportamento de critérios nos três bancos
semelhante?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Eu não sei jul
gar exatamente o do Econômico e do Nacional. Mas o
senhor me pergunta pelo BAMERINDUS, e eu lhe
digo que nós fomos alertados pelo Banco Central e os



49314 Quillta-Icira II DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OUlllbro de 2001

alertamos do risco durante muito tempo. Essa conver- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Qual é a
sa demorou mais de meio ano, que é preciso aumen- avaliação que o senhor faz?
tar o capital e nós não tínhamos capital, não tínhamos O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Na verdade,
condições de captar no mercado. Eu não controlava a foi uma... O Banco Central perdeu a oportunidade ou
parte acionária, quem controlava era o controlador, de ajudar ou de atuar mais cedo.
que era o Senador José Eduardo, na época. Ele ten- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ Ou seja,
tou várias associações e ele quem conduzia a negoci-

não tem problema de crise sistêmica no
ação com o Banco Central e com outros sócios possí- BAMERINDUS.
veis. Nós tínhamos conhecimento, depois, do insu-
cesso que tinha tido, mas da negociação em si, não. A O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não, não.
única participação minha foi uma ida a Londres para O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Tem pro-
conversar com o Presidente da época do HSBC, Pre- blema de decisão política.
sidente mundial, pleiteando um aumento de participa- O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não, de não
ção. Ele disse que não tinha interesse, estava satisfei- deixar quebrar, com certeza seria, era o maior de to-
to com a participação dele. Depois, em dezembro, no dos, vamos dizer, com 5 milhões, 6 milhões de clien-
balanço de dezembro, anunciou, em janeiro, que ele tes espalhados...
tinha provisionado. Nós voltamos a pleitear um au- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Quem
mento de participação. Vieram e disseram que não ti- fez o grande negócio nessa ocasião da passagem do
nham interesse. Foram numa audiência marcada por BAMERINDUS para o HSBC?
nós ao Banco Central para colocar a posição. Vo~a- O SR. MAURíCIO SCHULMAN _ O bom eu não
ram, nos telefonaram do aeroporto, dizendo: "Olha, sei. O mau eu sei quem fez: foram os acionistas do
não acertamos nada com o Banco Central e nós não BAMERINDUS e os ex- administradores. O bom...
sabemos nada do que eles possam ter conversado
depois", Deputado. O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sim, mas

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ Eu estou quem os obrigou a fazer isso?
satisfeito. O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Foi por não

O SR. MAURíCIO SCHULMAN _ Realmente, ajudar, dentro das normas vigentes na época.
eu me julgo, vamos dizer... O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Mas há

quem tenha feito um bom negócio?
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Então, O SR. MAURíCIO SCHULMAN _ Provavelmen-

eu não pergunto do HSBC. Eu pergunto qual a avalia-
ção que V.Sa. faz da forma como o Banco Central tra- te. Com certeza eu sei quem fez o mau negócio.
balhou em relação ao BAMERINDUS. Eu estou para O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Perfeito.
descobrir. .. Eu quero lhe dizer francamente: eu estou Agora, no caso específico, V.Sa. debita esse mau ne-
numa linha de investigação que não é fácil de apurar, gócio exclusivamente à incompetência gestora do
porque ela tem questões subjetivas. Mas alguma coi- BAMERINDUS?
sa aconteceu nas relações entre o Senador e então O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não, porque
Presidente do banco, Andrade Vieira, e o Governo Fe- não tem nenhum erro de gestão do banco. Tem um
deral, que, de repente, de um momento dado, alguém erro de...
que era muito próximo, muito influente, que tinha sido O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Então, é
pioneiro no lançamento da candidatura de Fernando isso que eu queria ouvir. Se não tem erro de... Eu es-
Henrique Cardoso, quando ninguém acreditava nela, tou de acordo com... Eu não sei nem se não tem erro
foi o primeiro a entrar, de repente, existe, em relação a de gestão, mas tenho certeza absoluta...
ele, e ele deixou escapar. .. Ele virá depor aqui e vai O SR. MAURíCIO SCHULMAN - É claro que
confirmar várias vezes a traição que se cometeu. Ele dtem erro e...
faz críticas acerbas à forma como o Banco Central ope-
rou, especificamente em relação ao BAMERINDUS. Aí O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - ...que
eu pergunto V.Sa., como Presidente da FEBRABAN, na são incomparáveis os processos.
comparação dos três. O SR. MAURíCIO SCHULMAN - É claro que

O SR. MAURíCIO SCHULMAN _ Como eu já tem erro de gestão, mas não é ...
lhe disse, eu não tenho conhecimento detalhado dos O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Claro.
trâmites do Econômico e do Nacional antes da inter- O SR. MAURíCIO SCHULMAN - ...nenhum
venção. Do BAMERINDUS eu só tenho a posteriori. erro, vamos dizer. ..
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o SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Exata
mente. Não tem conta fraudulenta.

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não tem
nada...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Ao con
trário. Eu quero... Ao contrário. Existe uma diferença
clara de tratamento, e eu não tenho interesse em de
fender. Agora, eu tenho cuidados com essa questão
do banco e vou lhe dizer por quê. Aqui, há pouco, se
disse que banco virou prestador de serviços. E eu até
acho que sim. Agora, tem bancos prestando serviços
de formas diferentes para a sociedade. E eu, por
exemplo, para ver que eu não tenho nenhum precon
ceito com banco privado, quando a gente compara os
balanços desse primeiro semestre, a gente vê um
BRADESCO, com o dobro do patrimônio líquido do
Itaú, festeja um lucro de 1 bilhão de reais no semes
tre. No dia seguinte, vem o balanço do Itaú e 1 bilhão e
400 milhões de reais. Quarenta por cento a mais de
lucro, com a metade do patrimônio! Qual é a diferença
dos dois? Porque o BRADESCO aplica no crédito
para a produção, e o Itaú aplica o dinheiro na especu
lação dos títulos da dívida pública! Essa é a diferença
fundamental! Não tem crédito no Itaú. Então, eu quero
dizer que, nesse caso, que é para não... Estou defen
dendo o BRADESCO aqui. Olha o Milton Temer de
fendendo o BRADESCO! (Risos.) Banco social. Ago
ra, o que eu quero dizer é que houve diferença sim - e
a diferença é política - entre o que se fez com o Naci
onal e o Econômico e o BAMERINDUS. Aí tem uma
pergunta. É por isso que eu digo: para mim - pode ser
até que eu me surpreenda e venha a descobrir mais
coisa - não tem desonestidade específica dos Direto
res do Banco Central; tem cumprimento de uma tare
fa. O cumprimento dessa tarefa pressupunha transfe
rência de recursos públicos para bancos privados ad
quirirem, sem grandes problemas para as áreas que
entregaram, que, aliás, hoje estão muito bem, Ângelo
Calmon de Sá e família Magalhães, o Nacional e o
Econômico para os seus sucessores. E aí entra ação
do Fundo de Compensação de Variação Salarial. É
evidente, como é que V.Sas. avaliam, objetivamente,
a operação do... Quais foram os bancos privados?
Eles se beneficiaram ou não da desova desses títu
los? Eles pretendiam vendê-los? Eram títulos que ge
rariam lucros para esses bancos, no caso específico
do UNIBANCO? Ou apareceu um presente dos céus
dizendo: desova por 50%, porque isso vai servir de tí
tulo?

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Olha, os
créditos...
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O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Quem
fez a operação? Exato.

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Os cré
ditos do FCVS eram ativos que nós considerávamos
títulos bons, títulos que tinham uma rentabilidade,
eram títulos onde havia a responsabilidade do Gover
no. E ali nós temos que distinguir duas situações: pri
meiro, não havia risco de crédito. Em algum momento,
os bancos iriam receber aquilo.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Trinta
anos?

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Trinta
anos, mas não importa, em um momento aquilo seria
pago. Portanto, risco de crédito não existia. O risco
que existia ali era de liquidez. Você não tinha...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER -Isso, ne
nhuma.

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - ... recur
sos de imediato. Então...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não, não.
Só para eu perguntar uma coisinha, porque V.Sa. dis
se, da mesma maneira que V.Sa. fez uma ilação sobre
podia dar. Qual era a possibilidade de liquidez que se
tinha com esses títulos, na ocasião em que eles servi
ram para negociar com o Banco Nacional? Esses títu
los eram oferecidos a mercado para venda?

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Olha,
qualquer ativo dentro de uma instituição financeira é
passível de cessão e de negociação, dependendo, di
gamos, do grau maior ou menor que ele tenha de Ii
quidez ou de rentabilidade. É claro que os créditos de
FCVS sofreram tantas mudanças nas regras do jogo,
em termos...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Que eles
eram para papéis podres.

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Em ter
mos de pagamento...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não ace
itos para privatização.

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - ...que
realmente era preferível, em havendo um mercado
comprador, seria, digamos, interessante para a insti
tuição que o banco realmente...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sim, é
isso que eu quero... Isso que o senhor está dizendo é
exatamente o que eu quero ouvir. Havendo um mer
cado comprador, por que não sugeria ao UNIBANCO
a venda, criar um mercado vendedor desses títulos?
Porque não haveria compradores para ele. Estou per
guntando honestamente. Primeiro, não tem nenhuma
culpa, não existe nenhuma culpa do UNIBANCO...



não.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Então,
eu pergunto ao senhor, como advogado.

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Pois

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Estou de
acordo.

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - ... por
que o mercado não concorda. °mercado não vê as
sim.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Se o se
nhor fosse do Banco Central, o senhor autorizaria um
empréstimo do Banco Central ao Banco Nacional, na
quelas condições conhecidas, para que ele compras
se - o senhor no Banco Central-, para que ele com
prasse os títulos do Fundo de Compensação de Vari
ação Salarial por 50% do preço do mercado, quando
certamente eles não chegariam a 30, se fossem pos
tos à venda, até porque não se sugeria colocar à ven
da, o senhor faria isso para pegar de volta no Banco
Central, com 30 anos de vencimento, por 83% do va
lor de face? °senhor faria isso no Banco Central?

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Não.
Mas veja bem: uma operação que não tem...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não, eu
estou perguntando a um experiente banqueiro privado...

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Sim.
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - ...que se

tivesse cuidando do meu, do nosso dinheirinho, se ele
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O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Não, eu autorizaria, com sua competência de dirigente de um
estou entendendo. banco que se transformou numa potência...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - ...de ser O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Certo.
procurado pelo Banco Central e dizer: vocês vão ven- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - ...e que
der esses títulos que vocês têm aí em carteira. não tem por que reclamar do PROER. O PROER é

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Eu es- uma maravilha para o UNIBANCO. Eu pergunto se
tou entendendo. Eu acho que...· V.Sa., na diretoria do Banco Central, autorizaria um

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não es- empréstimo do dinheiro público, com a sua assinatu-
tou culpando o UNIBANCO de nada. ra, para que o Banco Central desse dinheiro, empres-

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA _ Os ban- tasse dinheiro ao Nacional, quebrado, para que o Na-
cos estavam confortáveis com seus títulos, estavam cionaI comprasse títulos de bancos privados, títulos
provisionados. Os bancos que fizeram provisão... que a Caixa Econômica tinha em seu poder em imen

sa quantidade. Quer dizer, podia comprar na Caixa
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Zero. Econômica também, não precisava comprar no
O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Então UNIBANCO, não precisava comprar no Real, não pre-

zero por quê? Porque eram regras providenciais. O cisava comprar no Itaú. Mas isso serviu para o Itaú
próprio Banco Central ia admitir, em algum momento, comprar o BANERJ, esse dinheiro.
que quando o devedor fosse um órgão público não O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Sim.
precisava provisionar. Mas mesmo assim os bancos O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Tem es-
provisionavam. Por quê? Porque o mercado não acei-

ses títulos na Caixa Econômica para comprar, para
ta. Não adianta ter uma regra que diz que o Banco você dar de garantia para o Banco Central. Não. Com-
Central tenha de dizer que tal crédito não precisa pro- prem nos bancos privados. Os bancos privados, evi-
visionar... d t t t" f I I den emen e, em que azer ucro, c aro que ven eram,

não cometeram nenhuma ilegalidade. Agora, V.Sa.,
não como diretor do UNIBANCO, mas como diretor
do Banco Central, faria essa operação?

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Eu en
tendo que sim, eu entendo que sim. Porque veja bem:
eu estaria tendo como garantia um título público, um
título onde a União é a responsável. Portanto, é um di
reito de garantia real. Se o devedor comprou esse títu
lo no mercado com um deságio, e ele tem um prazo
para cumprir a execução, aquela garantia é uma ga
rantia válida. Formalmente, é uma garantia perfeita.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Então,
por que V.Sa., como diretor do Banco UNIBANCO, não
propôs colocar esses títulos à venda no mercado?

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Porque
não havia um momento propício...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Liqui
dez?

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - ...para
você ter colocado. Até porque...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não ti
nha liquidez?

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Até po
deria ter havido.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Mas é
exatamente isso que eu quero dizer: a diferença do
comportamento, da competência na operação do
banco privado e na operação no banco público.

'.' If'.. ~
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O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Agora... le ano. Então, a contabilidade do Real é diferente da
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - VSa. contabilidade do UNIBANCO?

concorda comigo que foi uma... O Banco Real deda- O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Sim. Se
rou lucros extraordinários naquele ano por conta des- o senhor considerar...
sa operação. E o UNIBANCO lucrou também com O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não, não
essa operação. Todos esses bancos privados tiveram sou eu quem considera, é contabilidade do Banco
um lucro extraordinário para o qual não se empenha- Real.
ram, e que foram promovidos através de um emprésti- O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Sim,
mo ilegal de um banco público a um banco quebrado mas se... Desculpe, eu quis dizer não era que...
para desovar os títulos desses bancos privados. Foi O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Num de-
essa ou não foi essa operação? bate fraternal, veemente, mas fraternal, se é que é

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Mas eu possível ter um debate entre um Deputado do PT e um
aí discordo de VExa. quanto aos lucros que os bancos Presidente da FEBRABAN, fraternal, é esse assim,
obtiveram. Ao contrário, os bancos tiveram um prejuí- nesse tom.
zo, Excelência. O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - O senhor

O SR. DIEPUTADO MILTON TEMER - Com a desculpe, VEx". desculpe, quando eu quis dizer...
venda desses títulos? O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Senão,

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Tiveram vai ficar comprometedor para mim.
prejuízos. Esses títulos foram vendidos... O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Quando

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - VExa. é eu quis dizer se, eu falei: se, senhor, mas não é.
um advogado da maior competência! Então, eu quero dizer o seguinte: se o Banco Real,

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Exce- nas suas operações normais e bancárias, ele teve re-
I- . ceitas de crédito de serviços, e aí ele tem uma rendaencla...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ V.Exa.... eventual, uma renda que não estava programada,
que foi resultado de uma recuperação de um crédito,

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Exce- isso acontece mutto. Os bancos provisionam, os cré-
lência, deixe-me explicar a V.Ex". o seguinte: os títulos ditos são baixados e, em algum momento, aquilo é
tinham um valor de face de 100. Eles estavam provisi- cobrado e aparece o resultado que extrapola, diga-
onados por zero, porque havia uma expectativa... mos, o resultado normal daquele período.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - O valor O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Bom, Dr.
de face por 100 era em 30 anos. Ninguém negocia tí- Gabriel, Dr. Maurício, o que eu tinha que obter eu já
tulo por... VSa. vai me convencer que se negocia títu- obtive. Estou satisfetto. Reforço minhas convicções e
lo com valor de face? agradeço a VSas. a gentileza de terem comparecido

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Não, para o trabalho conosco aqui.
Excelência. O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - E eu tive

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - O valor muito prazer de debater com V.Ex". Tenho muito res-
de face de 100 era em 30 anos. peito pelo trabalho de VExa.

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Exce- O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
lência, não havia... A regra do FCVS era de que ele - O próximo inscrito é o Deputado Rubens Bueno. Pe-
seria pago à vista. Quer dizer, a União é que não fez a diria ao Deputado João Carlos Bacelar que, na condi-
parte dela. Mas o compromisso, a responsabilidade ção de Vice-Presidente, assumisse, momentanea-
era de pagar quando o prejuízo fosse caracterizado. mente, a condução dos trabalhos. Deputado Rubens
Quer dizer, realizou a perda, apresentavam os docu- Bueno com a palavra.
mentos, o FCVS tinha que pagar, e ele não fez isso. O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Pre-
Então, os bancos tiveram prejuízo. Se VExa. interpre- sidente, senhores convidados, Dr. Maurício Schulman
tar como lucro que ele recuperou parte da provisão, e Or. Gabriel Jorge Ferreira, ex-Presidente e atual
eu não nego, houve um resultado, porque uma parte Presidente da FEBRABAN, Sr. Relator, Deputado
da provisão foi recuperada. Alberto Goldman, acompanhando aqui os debates,

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Então, a desde o início, pudemos observar que, de fato, esta
contabilidade do Real é uma contabilidade sui gene- reunião de hoje demonstra uma presença não tão
ris, porque colocou como lucro extraordinário naque- grande quanto tantas outras que aconteceram, mas
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muito maior do que aquelas que estão acontecendo
em outras CPls na Casa, porque há deliberada vonta
de de que elas não funcionem. É como se fosse uma
obra atrasada do Governo ou obra inconcluída, tam
bém uma CPI inconcluída. Neste caso aqui, há uma
vontade do próprio Presidente desta Comissão, De
putado Gustavo Fruet - por quem temos o maior res
peito e admiração -, e do Relator indicado, para que
cheguemos ao melhor resultado e que, efetivamente,
se busque a apuração daquilo que a sociedade tem a
ver nesse tipo de transação e tantas transações que
aconteceram, e que não envolvem pouco dinheiro. E
eu vou me ater - me permita o Presidente em exercí
cio - à questão do BAMERINDUS, em especial aos
acionistas minoritários. Nós temos, no Paraná, mais
de 40 mil acionistas minoritários do BAMERINDUS, e
mais de 10 mil acionistas pelo Brasil todo. É um banco
que identificou-se, ao longo da sua vida, com o pro
cesso de crescimento e desenvolvimento do Paraná.
Portanto, há uma identidade muito grande de todos
nós, desde o comercial agrícola, lá atrás, que foi todo
o início, e a história da casa bancária do Sr. Avelino
Vieira. E, ao que foi perguntado e respondido, eu já
vou deixar de fazer uma série de perguntas. Mas, com
relação ao Dr. Maurício Schulman, que na época era
Presidente da FEBRABAN, e que foi constituído o
nosso Fundo Garantidor de Créditos, que era para
garantir aos pequenos investidores, correntistas, que
tinham até 20 mil reais, seja em conta-corrente ou em
poupança... E lembrar também que, quando o
PROER foi criado, ele foi criado não só para a ques
tão de resgatar aquilo que havia com relação a este
valor, mas também de fazer com que os investidores
dos bancos... acontecesse, efetivamente, o ressarci
mento dos prejuízos provocados. E isso não aconte
ceu, em especial com o BAMERINDUS, porque tem
uma situação especial que os outros bancos não têm,
de pequenos investidores. Então, a primeira pergunta
é sobre a questão do Fundo Garantidor de Créditos.
Quer dizer, está-se comentando a possibilidade de o
Fundo assumir a liquidação do BAMERINDUS. Eu
quero saber se essa nova forma de o Fundo assumir
vai dar mais transparência, se vai garantir o direito
desses milhares de brasileiros lesados por esse "ne
gócio" - entre aspas -, que foi feito entre o Banco
Central e o HSBC.

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Muito obriga
do, Deputado Bueno, pela sua pergunta. Na verdade,
é um tema, vamos dizer, bem específico. E eu vou
tentar responder não tomando demais o tempo, fa
zendo um resumo. No nosso entendimento, desde há
muito tempo, nós dizíamos que tínhamos que separar

a decisão da autoridade de intervir numa instituição
se ele acha que ela tem risco, se ele acha que ela está
com capital a menos, se ela está com o patrimônio
muito imobilizado. É um direito da autoridade. Não me
cabe a possibilidade de julgar isso. O que me cabe,
nesse aspecto que V. Exa

. levanta, é dizer que não
pode fazer a intervenção e, na verdade, não comple
tar, porque, na verdade, a intervenção é feita, é vendi
do o chamado banco bom. Se foi bem vendido ou mal
vendido, é uma discussão que não termina nunca.
Mas, a rigor, numa empresa não-financeira, quando
acontece um sinistro, procura-se o maior credor e ele
assume a responsabilidade de gerir. Por quê? Porque
ele é o maior interessado. Se ele não cobrar os crédi
tos que a instituição tem, que a empresa tem, ele não
vai receber o dele. Mas, na legislação atual, vamos di
zer, o mecanismo de intervenção é da nomeação de
uma pessoa que fica toda presa dentro dos limites e
dos trâmites que ela tem que prestar, amarrada na
operação, e não consegue receber o que tem para re
ceber. Os volumes são grandes, são volumes signifi
cativos. Do ponto de vista histórico, maiores que os
passivos, mas sem liqüidez, e que, na verdade, fica
passando o tempo. Já faz mais de quatro anos, os aci
onistas minoritários não tiveram nenhuma situação e
os devedores não estão pagando, porque, na verda
de, é difícil pagar, a não ser que pague integralmente,
corrigido e atualizado. E a administração dos imóveis
é difícil, cuidar das fazendas, por exemplo. O
BAMERINDUS tinha algumas fazendas, e uma delas
era excepcional, a Fazenda Mitacoré, próxima a Foz
do Iguaçu, em que o BAMERINDUS investiu uma for
tuna de dinheiro, no objetivo de dar oportunidade aos
seus clientes para aprender técnicas de cultivo mais
avançadas, trazendo técnica do exterior e tudo isso.
Uma fazenda de mil hectares, excepcional, na beira
do asfalto. Semanas depois da intervenção, foi invadi
da por sem-terras, porque na verdade é um lugar óti
mo, porque não conseguem produzir um décimo do
que a fazenda produzia - era absolutamente produti
va. Não que não se tenha que ter uma política de dar
terra a quem precisa, mas, na verdade, era a última
fazenda do Brasil a ser invadida, em termos de produ
tividade. Por quê? O liqüidante não tem os instrumen
tos de agir. Eu estou citando um caso que é emblemá
tico, para não contar das centenas de créditos, de
imóveis e de coisas que tem que cuidar e não recebe.
Então, o nosso pleito é de que fosse instado para que
o Fundo Garantidor vencesse as dificuldades de natu
reza jurídica que existem, para que ele assuma a fun
ção de liqüidante e ele trate de cuidar, como é nos ou
tros países. Há uma intervenção. Nos Estados Uni-



O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Não,
até gostei. Quer dizer que, na sua opinião, seria uma
boa decisão?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Com certeza,
foi quase um desabafo, Deputado. Obrigado.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Claro. E
saiba do respeito que o Paraná nutre pelo senhor, e
todos nós.

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Obrigado.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Agora,
veja o seguinte: o senhor era o Presidente da
FEBRABAN na época. O senhor foi um dos idealiza
dores desse Fundo?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Nós fomos
convidados para, junto com o Banco Central, tratar
dos parâmetros básicos. Interferimos em alguma coi
sa, mas não conseguimos. O Dr. Gabriel, vamos dizer,
era o principal articulador na parte jurídica da
FEBRABAN, onde a contribuição dele é inestimável,
como é como Presidente. Mas não conseguimos im
por a independência que o Fundo deveria ter. Na ver
dade, ficou faltando. A justificativa é que falta um pe
daço porque não está regulamentado na 6.024 e na
outra legislação, que é anterior ao Fundo Garantidor.
Eu não diria que é uma má vontade em fazer, mas são
dificuldades que aparecem e, como tem uma dificul
dade, ninguém trata de fazer um esforço para contor
nar. Eu diria que é muito mais isso.
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dos, existem muitas. No dia seguinte, alguém foi cui- O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Quan-
dar de administrar os créditos. Não é o Governo que do o Fundo foi criado, Dr. Maurício, o BAMERINDUS
nomeia, que presta conta. Não é isso. Vai fazer o me- já tinha dificuldades?
Ihor possível. E, muitas vezes, até com participação O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Tinha boatos,
de quem concedeu os créditos, que sabe onde estão zoeira, tinha perdido uma parte dos depósitos. Mas
os clientes. Então, na verdade, esse tempo que pas- nunca imaginávamos, quando foi criado o Fundo, que
sou... No primeiro momento, os créditos foram admi- nós seríamos candidatos a ter benefício.
nistrados pelo próprio HSBC, que recebeu tudo, com O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Esse
o direito de devolver. Então, esse período entre rece- Fundo colocou algum dinheiro no BAMERINDUS, à
ber e devolver é terra de ninguém: não era responsá- época?
vel do HSBC, mas não era também do liqüidante. O SR. MAURíCIO SCHULMAN - No total, colo-
Então, nós pleiteamos que seja vencida essa barreira. cou 3 bilhões e 600 milhões de reais.
E pode ser que... Eu até não sou um jurista, o Dr. Ga- O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Alguns
briel sabe muito mais do que eu qual é a dificuldade clientes beneficiados nessa...?
real para que o Fundo Garantidor assuma a Iiqüida- O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Todos os di·
ção da instituição, já que ele é o maior credor. E ele entes até 20 mil reais.
trate de receber o que tem para receber. Se cobrar, O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Foi
faltou; se faltar, faltou; os diretores vão pagar. Mas, se mais a questão do Fundo do que o banco criado, para
sobrar, que distribua para quem tinha direito. Descul- garantir a poupança e a conta-corrente de até 20 mil
pe eu ter me alongado, Deputado. Mas é que foi qua- reais?
se um desabafo. O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Isso. No pri-

meiro momento, o Fundo não tinha fundos suficien
tes. Daí, saiu essa operação com o Banco Central,
que deu um PROER para o Fundo, e o PROER foi
pago peja antecipação dos contribuintes ao Fundo,
antecipadamente, em 24 meses da sua contribuição.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - O se
nhor se lembra desse valor ou não?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Acho que 3
bilhões e 400, três e trezentos, que viraram três e
seiscentos, ou qualquer coisa parecida com isso,
Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Valores
históricos, não é?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - É.
O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Esse

valor tem que ser devolvido ao Fundo? É um seguro?
Como é que funciona?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Você tem in
terpretações variadas, Deputado. Há correntes que
acham que é um seguro como um seguro de bens.
Quer dizer, faz um seguro de risco aleatório, como se
diz em termos de seguro, você faz seguro contra in
cêndio da sua casa, faz seguro de colisão do seu au
tomóvel. Se há um sinistro, a seguradora vai lá e paga
o valor do seguro e fica com os salvados do incêndio
ou com o carro batido, para que ela se ressarça. Esse
é o entendimento mais conservador e que, na verda
de, é como eu entendi desde o começo. Mas tem ou
tros, mais radicais, que acham que não é nada disso,
que é seguro de vida. Como não é um pagamento, é
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uma contribuição compulsória do sistema bancário,
isso não está contabilizado nos bancos. Como um
crédito a receber, é uma despesa, é lançado como
despesa no sistema bancário. Esse seguro pagou. É
como seguro de vida, é risco certo. Algum dia, vai ter.
Se não tiver, pára de contribuir. Mas, enquanto está
contribuindo, contribuiu para que haja o risco. Neste
caso, o Fundo Garantidor não teria nada a receber. Eu
acho que é uma interpretação um pouquinho radical.
Claro que nos favoreceria muito; daí, não existiria dé
bito, mas eu acho que prefiro a interpretação que é
seguro de risco, que havendo sinistro, paga o sinistro
e fica com os bens do sinistro para administrar, que é
a carteira e é do BAMERINDUS o que sobrou. Ele que
cuide de administrar e pagar os demais credores.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - O se
nhor concordou aqui, já de início, que é uma boa solu
ção o Fundo Garantidor assumir essa questão. Por
que não assumiu, de pronto, a liquidação do
BAMERINDUS?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Porque a me
cânica de liquidação do sistema financeiro sempre foi
assim, desde da... antes? Qual delas? Da 5.696?

(Não identificado) - Seis mil e vinte e quatro.
O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Seis mil e vin

te e quatro? Diz que o Banco Central nomeará uma
pessoa para essa função, e, não, uma instituição.
Então, a rigor, nos outros países, quando há uma in
tervenção no sistema financeiro, chama os grandes
bancos - e, na verdade, é uma redistribuição de en
cargos -, e diz: a carteira a receber do BAMERINDUS
é esta aqui: vale 6 bilhões de reais. Este banco fica
dos clientes da letra "a" à letra "d", você fica da letra
"e" à letra "h", você fica... E distribui isso, e cada um
vai cuidar... Agora, no mecanismo de liquidação extra
judicial, que é ao que está sujeito o sistema - e a lei é
cumprida peJo Banco Central e pelos liqüidantes, nes
te caso -, ele não tem esse poder de vender previa
mente, porque tem que fazer preço. Ele tem que pôr
em licitação pública e ninguém vai comprar.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Admi
tindo que...

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - É uma confu
são jurídica, antes de tudo, Deputado, infelizmente.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Eu
compreendi. Compreendendo, também, que o Fundo
assuma essa questão do BAMERINDUS, o recebi
mento ainda pendente do BAMERINDUS, como é
que poderia ser feito isso?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Mas o Fundo
faz a conta dele, Deputado. Como ele já pôs o grosso
do dinheiro... Ele tem 3 bilhões e 800, que são dele 
ele é o maior credor, de longe -, ele vai administrar

com os outros credores para pagar prazo, ele assu
mindo a responsabilidade de pagar, para que ele fi
que com tudo. Na verdade, se extingue a figura da li
quidação, até terminar a contabilidade. Na verdade,
ele comprou. Como é o caso de alguém que compra,
numa licitação, uma rede de loja que está em dificul
dade. O que é que acontece? Vai lá, faz o balanço:
tem tantos pontos, tem tal ativo, tem tal clientela, tem
mercadoria, tem conta a receber, tem conta a pagar,
faz a conta, compra e paga. E ele assumiu perante os
terceiros, na época, Deputado. É o problema de assu
mir, perante os terceiros, a responsabilidade de nego
ciar com eles. E até pode, na minha opinião, ser feito
condicionado. Como os outros credores, são três ou
quatro - no caso do Banco Central, é maior. Pode
sentar e dizer: olha, eu assumo, se você concordar
em receber nessas condições. Isso é possível fazer.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Agora,
vamos tentar fazer, porque já estão chamando para o
plenário, para a votação. O PROER poderia ter pago
algum valor aos acionistas minoritários, na sua opi
nião?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - O PROER,
não, mas o...

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - O Fun
do, sim.

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - O Fundo, sim.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - A Caixa
Econômica Federal, que assumiu toda a carteira imo
biliária do BAMERINDUS, também foi beneficiada
com o dinheiro do PROER?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - No primeiro
momento, sim.

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - O se
nhor se lembra de valor, não?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não. Porque a
Caixa Econômica ficou credora do BAMERINDUS na
intervenção. Então, foi entregue para ela a carteira
de...

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - O se
nhor lembra de valores, não?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Dois bilhões
de reais, mais ou menos. E ela devolveu, também,
num contrato a que nós não tivemos acesso - foi feito
pelo liqüidante -, em que, na verdade, quem compra
va créditos tinha seis meses, depois prorrogado por
mais seis, para devolver o que não quisesse. Em vez
de vender a carteira inteira por um preço, entregou, fi
cou com o filé mignon, não cuidou, na nossa opinião,
como devia, dos outros credores, e, depois de meses,
falou: bem, isso eu não quero, você fica de volta.



tive.
O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Ne

nhum relacionamento?
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O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - O Ban- O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não. Depois
co do Brasil ficou com a agência do Banco em Nova da intervenção, nunca mais. Conheço pessoalmente
Iorque. Ele também recebeu recursos do PROER, ou alguns dos diretores brasileiros, que me relaciono so-
não, o Banco do Brasil? cialmente e pessoalmente. Mas, sobre negócios de

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não, não re- banco, nunca.
cebeu. O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Era

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - O Ban- isso.
co Itaú, também, que comprou a Agência de Luxem- O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Obrigado pela
burgo... oportunidade.

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Comprou o O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Quero
banco. Em Luxemburgo, era um banco.' agradecer ao Presidente, lembrando que eu vou en-

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Era um caminhar à Mesa, Sr. Presidente, ao Relator, Deputa-
banco, exatamente. do Alberto Goldman, que eu fiz alguns requerimentos

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Ele comprou o aqui ao Banco Central. O Banco Central respondeu, in-
banco. clusive com relação a uma série de irregularidades que

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO _ Rece- aconteceram após a intervenção do BAMERINDUS, e
beu, também, recursos do PROER? cujos interventores e aqueles que estavam lá trabalhan

do para preservar o patrimônio dos acionistas e do
O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não, ele deve próprio banco não o fizeram, tamanhas as irregulari-

ter... Não, não deve ter recebido. Ele deve ter pago o dades cometidas pós-intervenção no Banco, lá. Eu te-
valor do banco para o liqüidante. Também é uma ope- nho aqui vários documentos em que o próprio Banco
ração que eu sei que ele comprou, mas não sei as Central assume essas irregularidades, onde 44 imó-
condições comerciais que ele tenha comprado. veis vendidos, por exemplo, deram prejuízo de 19 mi-

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - E esses Ihões aos acionistas. Eu tenho esses documentos e
valores dessa aquisição já foram pagos, ou não, nes- quero passá-los às mãos do Relator, para que o Ban-
se processo de liqüidação? Transferido esse dinheiro co Central também seja, neste caso do relatório,
desse banco que foi comprado ou não? questionado, até porque a resposta do Banco Central,

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não. Eles assinada pelo Ministro Pedro Malan, indica claramen-
compraram e devem ter pago. Suponho eu que devem te que o Banco Central não foi responsável o suficien-
ter pago. Era uma subsidiária do BAMERINDUS e foi te para preservar o patrimônio dos acionistas do
comprada a subsidiária. E suponho que, ao comprar BAMERINDUS. Muito obrigado.
as ações, o liqüidante da ocasião deve ter negociado O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
e recebido o valor. _ Eu agradeço. Também informo ao Deputado Ru-

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - O se- bens Bueno que, na próxima quarta-feira, nós iremos
nhor declarou aqui, anteriormente, que o senhor foi a marcar, provavelmente, uma sessão deliberativa, jus-
Londres numa negociação. Aliás, tudo o que diz res- tamente para fazer um levantamento de todas as do-
peito a banco, dinheiro no mundo, é história antiga, cumentações e encaminhamentos já realizados pela
que vem sempre de Londres, não é? CPI, e quais os próximos procedimentos. Pela ordem

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não, é que era de inscrição, concedo a palavra ao Deputado Ney
a sede do HSBC. Por coincidência... essa reunião até Lopes.
não foi uma reunião programada. O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Sr. Presiden-

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Não, te, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, Dr. Maurício
mas isso é uma história... Se buscar a história de 500 Schulman, pela experiência que V.Sa. tem na vida
anos do Brasil, se for buscar também a história do bancária, na atividade bancária, e considerando as
Afeganistão, sempre encontra, lá, um banqueiro de colocações feitas aqui por alguns colegas, de que
Londres. Mas eu só queria perguntar ao senhor o se- existiriam irregularidades notórias em bancos, que
guinte: o senhor ainda mantém algum relacionamento depois foram beneficiários do PROER, e notórias em
com o banco, com o HSBC, ou não? alguns anos antes do PROER, eu pergunto: V.Sa. se

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não. Nunca lembra de alguma denúncia do Ministério Público, de
algum ato público e notório, de algum encaminha
mento para apurar responsabilidade de maneira cla
ra, objetiva, por órgãos da Justiça ou auxiliares da
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Justiça, como é o caso do Ministério Público, ou es
ses fatos só eclodiram depois das intervenções, prin
cipalmente no Nacional. .. nos dois bancos citados?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Deputado, eu
não tinha nenhuma idéia, não tínhamos noticias de
dificuldades de liqüidez.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Não. Eu per
gunto de crime, de prática de crimes, de malversação.

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não tínhamos
nenhuma idéia.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Algum ele
mento indiciário?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não tínhamos
idéia.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - O Ministério
Público promoveu alguma diligência?

O SR. MAURíCIO SCHULMAN - Não tínhamos
nenhuma idéia. Eu, pessoalmente, não tinha nenhu
ma idéia, e a instituição não tinha nenhuma idéia que
isso pudesse estar ocorrendo nessas instituições.
Tudo foi uma notícia que veio agora, que todos toma
mos conhecimento mais ou menos juntos e que é
uma surpresa enorme. Não tínhamos a menor idéia.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Muito obriga
do. Eu indago ao Dr. Gabriel o seguinte: foi dito aqui
também que apenas 7 bancos teriam sido socorridos
pelo PROER. Admitamos, sem questionamento, que
tenha sido isso mesmo. Pela experiência sobretudo ju
rídica de V.Sa., que reconheço publicamente, V.Sa.
pode detectar que, tendo sido um número reduzido
como este denunciado aqui, isso trouxe desequilíbrio
visível ao mercado bancário brasileiro, penalizando a
eficiência de alguns e premiando a incompetência de
outros ou não? A ação do PROER terminou por gene
ralizar-se como um benefício para o sistema bancário?

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Não, o
PROER foi um programa transitório. Inclusive foi cria
do num momento de crise, com o objetivo, digamos,
de apagar incêndios, de evitar que um incêndio que
poderia começar adquirisse grandes proporções.
Portanto, ele ficou restrito a sete bancos por quê?
Porque ele pegou realmente os grandes problemas
que estavam acontecendo naquele momento. Antes,
ele não foi usado - o PROER, como mencionei - por
que tinha a reserva monetária que foi usada pelo Ban
co Central, antes da Constituição de 88. O caso do
COMINO, por exemplo, do Halles, todos eles foram
solucionados com a reserva monetária. O PROER foi
um programa, repito, muito útil, num momento crítico
mundial, inclusive com várias crises, e acho que ele
cumpriu os seus objetivos. E ele foi suspenso posteri-

ormente porque, realmente, as dificuldades que se
avizinhavam estavam superadas. Alguns casos, de
pois, de bancos que foram liquidados... não houve
mais o uso do instrumento do PROER porque eram
instituições de menor porte e que não ofereciam, as
sim, nenhum risco maior.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Deputado Ney Lopes, desculpe interromper V.Exa ,

mas quero comunicar que já se iniciou o processo de
votação. Então, em vez de suspender a reunião, nós
continuamos com o questionamento e os Parlamen
tares... Mas fique à vontade, era só essa informação
que queria prestar à Comissão.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Só uma colo
cação rápida, apenas concluindo. Então, V.Sa. confir
ma que, em termos de perdas e danos, lucro cessan
te etc., não haveria fundamento para nenhuma institu
ição bancária brasileira fazer um pleito judicial, por
exemplo, nesse sentido, pelo fato de apenas esses
sete terem sido atendidos? É porque foram conside
rados casos emergenciais?

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Casos
emergenciais. E não houve nenhuma intenção de pri
vilegiar determinados grupos. Ali, realmente, foram
soluções criativas que estavam... O País não tinha um
modelo para resolver uma situação institucional que
se apresentava; então, eles foram usados. Mas não
vejo como pode ter havido prejuízo para qualquer ou
tra instituição financeira que não tivesse sido contem
plada com recursos do PROER.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Como cida
dão do povo, fazendo uma pergunta que o cidadão
comum poderia fazer: V.Sa. disse que houve avanços
no sistema bancário brasileiro. E por que os juros são
tão altos, as taxas são permanentemente atualiza
das? O PROER não serviu para dar um equilíbrio de
redução de custos e ter uma ação mais saudável do
ponto de vista sobretudo de cobrança de juros, com
relação ao sistema financeiro brasileiro?

O SR. GABRIEL JORGE FERREIRA - Olha, o
sistema financeiro brasileiro passa por um período de
transição, transição de um regime de inflação alta
para um regime de estabilização. No período inflacio
nário, as instituições financeiras tinham a receita cha
mada inflacionária e não, digamos, requeriam, assim,
uma maior preocupação quanto à necessidade de au
mentar a eficiência, quando viesse um programa de
estabilização. O programa PROER saneou o sistema
financeiro, as instituições ficaram fortes, houve uma
abertura do mercado bancário para instituições es
trangeiras, no pressuposto de que isso viria acirrar ou
trazer uma concorrência bastante importante para a
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redução de custos, de taxa de juros, mas nós não de
vemos nos esquecer que nós temos ainda, como
mencionei aqui, algumas distorções, algumas medi
das que têm que ser tomadas para que a intermedia
ção financeira não seja afetada. Inadimplência provo
cada por medidas, por instrumentos financeiros pre
cários, que não permitem a cobrança do crédito no
tempo devido. Veja, por exemplo, o crédito imobiliário,
que é um crédito que tem um grande apelo popular,
porque realiza o sonho da moradia, estimula a cons
trução civil, e é um crédito que hoje está altamente
contingenciado, com um nível de inadimplência de
51%. Mesmo assim, mesmo com esse ambiente des
favorável, em termos de tributação sobre a intermedi
ação financeira, níveis de compulsório e inadimplên
cia, ainda assim eu gostaria de citar aqui dados extra
ídos dos próprios boletins do Banco Central, que indi
cam que houve efetivamente uma redução do spread
bancário. Se pegarmos aqui agosto de 94, onde a mé
dia do spread estava no nível de 4,79, em agosto de
2001 esse valor reduziu quase à metade, 2,65. Por
tanto, acho que houve, sim, um progresso. Atingimos
alguma melhoria e os juros, naturalmente, vão reduzir
mais, à medida que a política monetária possa ser ge
rida dentro de um regime de mais normalidade, sem
essas ameaças externas com as quais nós estamos
convivendo.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)

- Com a palavra o Deputado Paes Landim.
O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Sr. Presi

dente, não tenho mais nada a perguntar, diante dos
competentes esclarecimentos do Dr. Maurício Schul
man, porque assisti à sua exposição inaugural e não
pude assistir à do Dr. Gabriel Jorge, porque eu me en
contrava ausente, numa audiência no Ministério da
Cu~ura. Mas, pelas respostas que o Dr. Gabriel deu
aqui às perguntas de todos os níveis, mostrou, mais
uma vez, a sua sobriedade e competência, o que
mostra que o sistema financeiro realmente tem dois
grandes líderes: o Dr. Schulman, ex-Presidente, por
sua grande competência técnica, e o Dr. Gabriel Jor
ge, que indiscutivelmente é um grande advogado,
hoje, de matéria financeira e comercial em nosso
País. Portanto, só me resta parabenizar ambos pela
maneira com que se houveram aqui nesta tarde.

O SR. PIRESIDENTE (Deputado Alberto Gold
man) - Com a palavra o Deputado João Carlos Bace
lar, último inscrito.

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR
- Sr. Presidente, pelo adiantado da hora, serei o mais
breve possível. Não tenho nada a inquirir ao Dr. Mau-

rício Schulman e nem ao Dr. Gabriel Jorge, mas que
ria deixar, mais uma vez aqui patente, junto a esta Co
missão, coisa que tenho feito repetidamente aqui: que
o Dr. Antonio Carlos Magalhães nunca foi Presidente
do Banco Central, nunca foi Diretor do Banco Central,
nem nunca foi dirigente de bancos que tivessem sofri
do a interferência do PROER. Sendo assim, queria
que, de uma vez por todas nesta Casa, os Deputados
que aqui se apresentam tratassem dos assuntos ex
clusivamente que trata e para que foi criada esta CPI,
porque se nós formos chamar os homens públicos
deste País a virem prestar esclarecimentos a esta
CPI, com certeza nós iremos entrar no descaminho
do objeto pela qual ela foi criada. De maneira que faço
este apelo a V.Exa , de uma vez por todas, que na dire
ção dos trabalhos dirija os oradores para o objetivo
que esta CPI foi criada, porque, senão, entraremos
num descaminho tão completo que, em tempo hábil,
não teremos tempo de acabar nem de argüir aqueles
que merecem ser argüidos nesta Comissão. Por opor
tuno, hoje O Globo apresenta uma pesquisa feita na
Bahia, onde o Dr. Antonio Carlos Magalhães, dispara
damente dos outros pretendentes não só ao Governo
do Estado, como também ao Senado da República,
disparadamente, com mais de 60% das intenções de
voto dos baianos, apresenta-se como favorito. Isso é
só para conhecimento daqueles que não tiveram a
oportunidade de, hoje, pelo tempo exíguo, ler O Globo.
Disparadamente, é o preferido do povo baiano. Por
isso que, naquela época do Econômico, o Dr. Antonio
Carlos, Senador Antonio Carlos Magalhães, levan
tou-se, com toda a bancada baiana, favorável à aber
tura o mais rápido possível do nosso Banco Econômi
co, instituição financeira centenária do meu Estado,
para que os baianos, a maioria, quase 1 milhão de
contas de baianos que existiam no Banco Econômico
àquela época não ficassem presas, como ficaram,
mais de 6 meses, quase 8 meses. Então, de maneira
que a economia do nosso Estado, já frágil por ser po
sicionado no Nordeste, sofreu demais com aqueles 8
meses de intervenção junto ao Banco Econômico.
Nós, políticos e representantes do nosso Estado, nos
empenhamos para que o Banco Central desse uma
solução, fosse qual fosse a solução. E isso... o Sena
dor Antonio Carlos Magalhães liderou esse movimen
to, no sentido somente de salvaguardar a economia
daqueles que têm pouco, daqueles que têm menos,
aqueles nossos conterrâneos. Era só isso o que eu ti
nha a esclarecer e agradecer a maneira gentil como o
Dr. Gabriel e o Dr. Maurício Schulman dirigiram-se e
atenderam a todos os requisitos postos aqui pelos
Parlamentares desta Casa, respondendo, nós sabe-



O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Agradeço a observação de V.Exa. e reitero o cuida
do de, evidentemente, evitar inclusive que a Comis
são se perca, mas também não posso, de forma algu
ma, exercer qualquer espécie de censura, mesmo
porque os temas são inter-relacionados. Na verdade,
há uma série de elementos que são provocados no
decorrer dos debates e eu entendo que o próprio
transcurso dos trabalhos poderá fazer a devida sepa
ração. Essa matéria toda, evidentemente, será objeto
de discussão, análise e votação quando da apresen
tação do relatório final, mesmo porque, Deputado, eu
tenho tomado um cuidado muito grande para evitar
qualquer cerceamento à manifestação de todos os
Parlamentares, mas procurando também evitar o ou
tro extremo: que, na verdade, a extensão acabe preju
dicando o desenvolvimento dos trabalhos. Eu indago
ao Relator se teria mais alguma observação.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Não, Sr. Presidente, apenas eu quero agradecer aos
depoentes. Acho que o depoimento foi muito bom. Ele
ajuda muito, porque ele é muito claro, muito explícito.
Não há um "talvez", um "mais ou menos", "quem
sabe". As respostas foram todas bastante objetivas,
definidas, determinadas. Muito pouco juízo de valor,
muito mais dados concretos. É claro que há um juízo
de valor, quando se fala da crise sistêmica. Isso, evi
dentemente, é um juízo de valor. Não dá para deixar a
coisa acontecer para, depois, verificar se aconteceu
ou não aconteceu. Aí, evidentemente, é uma avalia
ção, mas uma avaliação que leva em conta também
dados objetivos. Pelo menos se conseguirmos levan
tar aquilo que o Dr. Maurício colocou, da concentra
ção de depósitos nos bancos estrangeiros e públicos
nacionais, se conseguirmos detectar isso, aí deixa de
ser apenas uma especulação, um fato subjetivo, mas
passa a ser um fato objetivo, que consolida, certa
mente, uma opinião. Claro que isso tudo ainda está
sujeito à discussão. Nós temos muito tempo pela fren
te. Temos agora, Sr. Presidente, acho que trinta dias,
menos de trinta dias de trabalho até agora, e quero re
iterar uma coisa que eu tenho dito ao Presidente aqui,
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mos, dentro das possibilidades e dos conhecimentos pessoalmente: nosso prazo da Comissão é de 120
que os senhores têm do problema interno do Banco dias, e acho que seria extremamente positivo se fizer-
Central. Era só isso, Sr. Presidente. E, de uma vez por mos isso no prazo que está determinado à Comissão.
todas, que V. Exa. direcione a palavra dos oradores
para os assuntos estritamente... aqueles restritos, Não há, me parece, nenhuma razão para que se leve
que é o objeto da criação desta CPI. Muito obrigado adiante. Nós estamos já com uma questão que está
aos senhores. se dando há mais de cinco anos - o PROER já tem

mais de cinco anos, o requerimento da Comissão de
Inquérito tem cinco anos, o Ministério Público já agiu
em todos os campos judiciais possíveis, no sentido de
tomar as suas atitudes. Os resultados podem ser me
didos agora, bons ou ruins. São menos especulativos
e, portanto, não vejo nenhuma razão para que, dentro
dos 120 dias, a gente não termine os trabalhos, como
manda, aliás, corno é o mandamento regimental.
Prorrogações eventuais às vezes se fazem. Se isso
for uma necessidade, evidentemente, se estuda no
momento. Mas a minha intenção, pelo menos, quero
deixar com a Comissão e com o Presidente que a
gente encerre nos 120 dias regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Por falar em prazo, estamos completando hoje 27
dias. É evidente que nós vamos procurar levantar o
máximo possível de dados e, se for o caso, até haverá
prorrogação, mas procurando cumprir o prazo. E eu
lembrava hoje... O Dr. Gabriel perguntava também
com relação ao prazo do depoimento, e eu contava ao
Dr. Gabriel- daí a objetividade dos trabalhos da CPI e
a preocupação - que um padre de uma paróquia da
minha cidade, Curitiba, quando estávamos em um lu
gar chamado Santa Quitéria... o padre disse o seguin
te, quando foi fazer a sua missa: "O bom sermão e o
bom discurso devem ser como a minissaia: justo, cur
to e provocante, porque nos primeiros dez minutos, o
padre fala para os fiéis; nos vinte minutos, para os
bancos, porque os fiéis já estão olhando para os ban
cos; e, nos últimos trinta minutos, está falando para o
diabo, porque os fiéis não agüentam mais ouvi-lo e o
estão mandando para o inferno". Então, quero agra
decer a presença dos Srs. Parlamentares, do Dr. Ga
briel,do Dr. Maurício. E, antes de encerrar a presente
reunião, eu convoco uma reunião de audiência públi
ca a realizar-se no dia 16, terça-feira, às 14h, no Ple
nário 14, com a presença do Sr. Ângelo Calmon de
Sá, ex-controlador do Banco Econômico, e reunião a
realizar-se no dia 17 de outubro, quarta-feira, às 14h,
também no Plenário 14, para deliberação de requeri
mentos. Está encerrada a reunião.



Ata da 78 Reunião, realizada em 10 de
outubro de 2001

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois
mil e um, às quinze horas e nove minutos, no plenário
oito do Anexo II da Câmara dos Deputados, reu
niu-se, ordinariamente, a Comissão Parlamentar de
Inquérito Destinada a Investigar várias irregularidades
praticadas durante a Vigência do Regime de Adminis
tração Especial Temporária (RAET) do Banespa 
Banco do Estado de São Paulo S.A, criada pelo re
querimento de CPI n° 5 de 1999. Compareceram os
Deputados Bispo Wanderval, Celso Russom.an~o,

Chico Sardelli, Corauci Sobrinho, Iara Bernardi, Kln
cas Mattos, Lamartine Posella, Luiz Antonio Fleury,
Marcelo Barbieri, Ricardo Berzoini e Robson Tuma,
Titulares; e os Deputados De Velasco, José Pimentel
e Neuton Lima, Suplentes. Deixaram de comparecer
os Deputados Anivaldo Vale, Cunha Bueno, João
Eduardo Dado, José de Abreu, Luiz Carlos Hauly, Ro
land Lavigne e Veda Crusius. Verificada a existência
de quorum regimental, o Presidente, Deputado Luiz
Antonio Fleury, declarou abertos os trabalhos. Expe
diente: O Presidente comunicou o recebimento do
Ofício n° 263, de 2001, do Líder do Bloco PDT/PPS,
que indica o Deputado João Eduardo Dado para Titu
lar desta Comissão, em substituição ao Deputado Dr.
Hélio. Ordem do Dia: Audiência Pública para tomada
de depoimento dos Senhores Altino Cunha, Interven
tor do BANESPA e Carlos Augusto Meinberg, ex-Pre
sidente do BANESPA. O Relator, Deputado Robson
Tuma, requereu ao Presidente que pedisse à Segu
rança da Casa uma sala reservada, a fim de que o se
gundo depoente ficasse incomunicável até o inicio do
seu depoimento. Frisou que, se o mesmo estivesse
acompanhado de advogado, que este ficasse tam
bém incomunicável. O Presidente acolheu o requeri
mento do Relator e convidou o Sr. AlUno da Cunha
para tomar assento à mesa, lembrando que a audiên
cia pública decorreu da aprovação do requerimento
n° 4, do Deputado Ricardo Berzoini e do Requerimen
to n° 6, do Relator, Robson Tuma, aprovados em qua
tro de setembro passado. O Relator, Deputado Rob
son Tuma, informou que fez uma listagem dos nomes
de todos os que fizeram movimentações de compra e
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO venda de ações nos últimos anos e solicitou aos Par-
DESTINADA A INVESTIGAR VÁRIAS lamentares, membros da CPI, que o auxiliassem na

IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANT~ análise dos dados. Informou também do cancelamen-
A VIGÊNCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇAO to de audiência que teria com o Presidente do Banco

ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET) DO Central do Brasil, Dr. Armínio Fraga, com a iniciativa
BANESPA- BANCO DO ESTADO da própria Presidência daquela Instituição. Esclare-

DE SÃO PAULO S.A - ceu que não se encontraria com nenhum outro repre-
(CPI BANESPA) sentante do Banco Central, exceto o Dr. Armínio Fra

ga, e mesmo assim somente acompanhado de outros
Parlamentares, para que não se questionasse que se
fariam acertos acerca do que seria dito pelos depoen
tes na CPI. O Deputado Marcelo Barbieri registrou
uma nota de congratulações à atitude do Deputado
Robson Tuma, porque demonstrou a isenção do tra
balho do Relator. O Deputado Robson Tuma, regis
trou também a presença da Chefe da Assessoria do
Banco Central do Brasil, na reunião. O Presidente
passou a palavra ao primeiro depoente, o Senhor Alti~

no da Cunha, o qual fez sua exposição. O depoente fOI
interpelado pelo Relator, Deputado Robson Tuma, e
pelos Senhores Deputados: Ricardo Berzoini, Lamar
tine Posella, Marcelo Barbieri, Iara Bernard i e José de
Abreu. O Presidente, Deputado Luiz Antonio Fleury,
também fez interpelações ao depoente. O Deputado
De Velasco, apesar de inscrito para o debate, não es
tava presente no momento da chamada. O Presidente
informou que serão realizadas duas reuniões por se
mana, uma na terça-feira e outra na quarta-feira, para
que sejam ouvidos três depoentes. O Relator solicit~u

que fosse enviado ofício à Bolsa de Valores de Sao
Paulo, requerendo informações sobre a quantidade
mensal das suas ações no mercado, com seus res
pectivos titulares e intermediadores, caso existissem.
Solicitou, também, que o prazo de resposta à solicita
ção seja de vinte e quatro horas. O Presidente aco
lheu o pedido do Relator. O Presidente informou que o
depoimento do Senhor Carlos Augusto Meinberg se
ria adiado, porque a Ordem do Dia no Plenário da
Casa havia sido iniciada. O Presidente agradeceu a
presença do Senhor Altino da Cunha e encerrou os
trabalhos às dezenove horas e um minuto. A reunião
foi gravada e as notas taquigráficas, após decodifica
das, serão publicadas, juntamente com a presente
Ata, no Diário da Câmara dos Deputados. E para
constar, eu, Francisco de Assis Diniz, Secretário da
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Presidente desta Comissão, De
putado Luiz Antonio Fleury.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Havendo número regimental, declaro aber
tos os trabalhos da presente reunião. Expediente. Co
munico o recebimento do OHcio n° 263, de 2001 , do
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Uder do Bloco PDT/PPS, que indica o Deputado João
Eduardo Dado para titular desta Comissão, em subs
tituição ao Deputado Dr. Hélio. Ordem do Dia. Audiên
cia pública para tomada de depoimento dos Srs. Alti
no Cunha, Interventor do BANESPA; Carlos Augusto
Meinberg, ex-Presidente do BANESPA. Convido...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Gostaria
de requerer a V.Ex". a possibilidade de pedir para que
segurança da Casa arrumasse uma sala que não ti
vesse comunicação nenhuma e que colocasse - eu
não sei qual dos depoente VEx". vai chamar primeiro
-, mas que o segundo ficasse numa sala reservada,
sem comunicação com absolutamente ninguém até o
momento do seu depoimento. E se o advogado quiser
manter algum tipo de contato com o próximo depoen
te, se este estiver acompanhado de advogado, que
também o advogado fique incomunicável.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu acolho a manifestação de VExa. Convido
o Sr. Altino da Cunha para tomar assento à mesa e
peço ao Secretário, Dr. Francisco, que encaminhe o
Dr. Augusto, Carlos Augusto Meinberg à sala da ouvi
doria, onde ele poderá permanecer sem qualquer
contato com esta Comissão. Quero lembrar que esta
audiência pública decorre da aprovação do Requeri
mento n° 4, do Deputado Ricardo Berzoini, e do Re
querimento n° 6, do Relator, Deputado Robson Tuma,
ambos aprovados em 4 de setembro passado. Antes
de passar a palavra ao depoente, peço a atenção dos
senhores presentes para as normas estabelecidas no
Regimento Interno da Casa. E peço aos Srs. Deputa
dos que procurem realmente cumprir o prazo, já que
nós teremos dois depoimentos na tarde de hoje. O
tempo concedido ao depoente será de vinte minutos,
não podendo ser aparteado. Os Deputados interessa
dos em interpelá-lo deverão inscrever-se previamente
junto à Secretaria. Cada Deputado inscrito, ao fazer
suas indagações, terá direito à réplica e à tréplica, as
sim como terá o depoente. Esclareço que esta reu
nião está sendo gravada para transcrição das fitas e,
por isso, solicito que falem ao microfone, declinando o
nome quando não anunciado por esta Presidência.
Com a palavra...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi
dente, só antes de VExa... para que eu não interrom
pa com outro assunto mais. Eu fiz, junto com a Asses
soria, uma listagem sem os dados de movimentação,
porém com os nomes de todos aqueles que fizeram

movimentações de compra e venda de ações nos últi
mos anos e, obviamente, gostaria que todos os Parla
mentares pudessem analisar essa lista e apresentas
sem nomes que eventualmente considerem suspei
tos dessas transações. Então, eu gostaria de dividir
essa responsabilidade com todos, mesmo porque eu
não vou ter tempo para estudar os depoimentos e
também para ver isso. Peço para que os Deputados
subissem à Secretaria, na medida do possível, duran
te esses próximos dias, e fizessem essa análise dos
nomes que considerem que sejam suspeitos, que
possam ter tido informações antecipadas na compra
e na venda. E estamos analisando a possibilidade de,
quando essas compras e vendas foram feitas através
de fundações, ou através de empresas que mexem
com carteira de investidores, quebrar os seus sigilos,
a fim de sabermos quem eram os investidores que es
tavam atrás daquelas aplicações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Deputado Robson Tuma, eu pediria real
mente a colaboração dos Srs. Deputados para que fi
zessem essa verificação, lembrando que, infelizmen
te, nós não podemos fornecer cópia, porque se trata
de assunto sob sigilo. Então, os senhores terão aces
so, os que quiserem, na Secretaria da Comissão.
VExa. também faria uma comunicação, Deputado, a
respeito de uma visita ao Banco Central. Quer fazê-lo
agora, ou prefere...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi
dente, aproveito este momento. Eu recebi um convite,
fui questionado pela Assessoria do Banco Central, se
poderia me encontrar com o Presidente do Banco
Central, Dr. Arminio. Eu tenho a maior consideração e
respeito pelo Dr. Arminio Fraga, o considero um dos
melhores homens públicos na administração neste
momento. E em momento nenhum tive dúvidas de
que deveria aceitar este encontro marcado para o dia
de hoje, 11 h30 da manhã. Por volta das 10h. da ma
nhã recebi uma ligação da Presidência do Banco
Central, dizendo que o Dr. Arminio não estaria no ban
co, porque o Ministro da Fazenda da Alemanha se en
contrava no Brasil e manteria uma reunião conjunta
no gabinete do Ministro da Fazenda, Pedro Malan.
Naquele momento, não sei se o Presidente do Banco
Central sabe disso, mas faço questão de todos os
meus passos serem manifestados publicamente, por
isso que o faço nesse momento, recebi uma... Na liga
ção, estaria à disposição para me receber o Sr. Carlos
Eduardo, que é Diretor do Banco Central. Não aceitei,
então, manter o encontro que tinha sido marcado
para às 11 h30 da manhã. Esclareço publicamente
que não aceitei porque não posso me encontrar, seja
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na sala de quem quer que seja, com absolutamente O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz An~o~io

nenhum dos convocados, a não ser que seja uma ma- Fleury) - Com a palavra o Deputado Marcelo Barblen.
nifestação pública e que eu considere algumas pes- O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Sr.
soas nesses encontros que possam ser chamadas de Presidente, gostaria de consignar em ata que essa
testemunhas, para que momento nenhum haja a dúvi- atitude do Deputado Robson Tuma deve ficar registra-
da deste Relator e, muito menos, esse indivíduo dê da como algo que merece elogio dos membros desta
entrevistas, dizendo que foi acertado com o Relator Comissão, visto que ele garante, com essa postura,
aquilo que deve ser dito na Comissão. Para que não integridade da isenção que o Relator tem que ter sob
haja esse tipo de interpretação, não é nenhum tipo de todos os pontos de vista, seja a favor, seja contra, seja
desconsideração ao Presidente do Banco Central, de um lado ou de outro. Penso que precisamos regis-
mas é apenas uma maneira deste Relator se resguar- trar isso positivamente, porque esta Comissão nas-
dar em relação a algum tipo de fofoca que possa ceu sob muitas campanhas contrárias a ela. Portanto,
acontecer. Então, devo esclarecer publicamente de é óbvio que todos nós, membros desta Comissão, de-
que não fui, não vou e não irei, em momento nenhum, vemos ater-nos estritamente ao Regimento e à con-
ao Banco Central, a não ser quando for exclusiva- duta ética, para que isso possa fazer com que esta
mente para encontrar com o Presidente do Banco Comissão venha a ter credibilidade junto à opinião
Central, acompanhado de outros Parlamentares, as- pública. Assim, gostaria de registrar uma nota de con-
sim como ia nesta manhã, às 11 h30 da manhã, aonde gratulações à atitude do Deputado Robson Tuma.
o Presidente da Comissão também se faria presente. O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - Fleury) _ Associo-me às palavras de VExas. e temos
Pela ordem, Sr. Presidente. certeza que o Deputado Robson Tuma fará um traba-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio lho, como é da sua índole e característica, totalmente
Fleury) - Antes de dar a palavra, pela ordem, a VExa, isento. Dou a palavra, por vinte minutos, ao Sr. Altino
quero esclarecer que hoje, pela manhã, tentei manter da Cunha, que foi o primeiro a assumir a Presidência
contato com o Deputado Ricardo Berzoini, com o De- do BANESPA, após a decretação do Regime Especial
putado Roland Lavigne, como Vice-Presidentes da de Administração Temporária. VSa. tem a palavra por
Comissão, para que, se fosse efetuada a audiência, vinte minutos, em que não será aparteado, se quiser
estivessem presentes também. E, diante do cancela- utilizar do tempo.
mento da audiência, por essa razão, ~ão mantiv~ os O SR. ALTINO DA CUNHA _ Em primeiro lugar,
contatos com ~queles com quem eu nao cons~~U1 !a- quero cumprimentar a Comissão, na pessoa do Sr.
lar na oportunidade. Mas, ~e houvesse a audl~ncla, Presidente, Deputado Luiz Antonio Fleury, tendo o
além do Relator e eu, estanam present:s tambem o~ Relator Deputado Robson Tuma e os demais Deputa-
Deputa~os que fazem parte da ~onduçao, ~amos d~- dos presentes a esta Comissão. A que eu bem enten-
zer aSSim, dos trabalhos, na qualidade de Vlce-Presl- di, o objetivo da CPI que se destina a verificar e apurar

dentes. . o Regime de Administração Especial Temporária do
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presl- BANESPA, ele se caracteriza por uma série de pas-

dente. sos, que vão desde o ato da decretação inicial do regi-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio me até o seu processo defederalização e, finalmente,

Fleury) - Exatamente pelos motivos apontados pelo à privatização do banco. No entanto, nós que tivemos
Relator, Deputado Robson Tuma. a parte inicial, o primeiro momento da intervenção,

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi- permitimo-nos, por força de lei, apresentar o relatório,
dente, só para esclarecer, fui procurado agora, no iní- que, derivado do instrumento legal, deveria trazer
cio dos trabalhos da Comissão, pela Assessoria Par- uma série de análises, verificando as motivações e as
lamentar do Banco Central, a Chefe da Assessoria causas que determinaram o Regime de Administra-
está presente aqui e eu disse que conversaria com ção Especial Temporária e propor as medidas, visan-
ela, para que não ficasse nenhum tipo de dúvida, em do o saneamento da instituição financeira. Dentro
respeito à pessoa do Sr. Arminio Fraga aqui na Co- desse escopo, apresentamos esse relatório no dia 1°
missão. Então, ela veio aqui se manifestar pessoal- de março de 1995. Alguns anos já se passaram e,
mente e obviamente vou ouvi-Ia, assim que os traba- portanto, permiti-me socorrer dos dados que apre-
lhos acabarem. sentamos formalmente ao Banco Central, à época. A

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - análise decorrente do acompanhamento promovido
Pela ordem, Sr. Presidente. pela fiscalização do próprio Banco Central tornou evi-
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dente que a frágil situação atual de Iiquidez, à época,
do BANESPA tem sua origem principal no endivida
mento do setor público estadual, por operações de
crédito, as quais, por não terem sido amortizadas, vie
ram a ser sucessivamente prorrogadas ao longo do
tempo. Para ilustração, registramos que, em
30/12/1994, referidos ativos, no montante de 9 bi
lhões, 413 milhões, representavam 80,4% do total
das operações de crédito do banco. A última rolagem
dessas operações foi efetuada em fevereiro de 1992,
com prazo de doze anos, carência de quatro meses e
valores predefinidos para as trinta primeiras parcelas.
Para as demais, vencíveis a partir de 15 de janeiro de
1995, deveriam representar, isoladamente, 1/110 do
saldo atualizado, 1/109 em fevereiro e assim por dian
te. Dentro desse esquema de amortização, durante o
exercício de 1994, as parcelas mensais giravam em
torno de 30 milhões de reais, e, a partir de janeiro de
1995, ascenderiam a valores próximos de 90 milhões
de reais. Apesar de as parcelas pertinentes ao ano
anterior, 1994, serem de valor relativamente pouco
significativo, as amortizações ocorridas foram feitas
com dação em pagamento de ações da CESp, em
menor escala, da Companhia Paulista de Força e Luz,
a CPFL. A magnitude dos lotes tornava inconveniente
a alienação dessas ações, que acabaram por perma
necer em estoque, na condição de efetivo imobilizado
do banco. No dia 30/12/1994, essas ações estavam
contabilizadas, no balanço do banco, pelo valor de
mercado de 738 milhões. Registre-se, por oportuno,
que as parcelas relativas a dezembro de 94, janeiro
de 95 e fevereiro de 95, somando cerca de 214 mi
lhões, estão pendentes de pagamento - porque nós
apresentamos o relatório no dia 10 de março. Era 30
de dezembro, mas fomos até fevereiro. Não foram fei
tos pagamentos em janeiro e fevereiro de 95 também.
Nenhum pagamento -, roladas, proporcionaram rece
itas escriturais de 452 milhões. O que acontecia mês
a mês? Em julho, tínhamos uma receita escriturai,
para que V. Exas. tenham uma idéia, de 546 milhões
em julho de 1994 -, uma amortização de 28,6 milhões
em ações, que ficavam imobilizadas. Em dezembro,
nós tínhamos um saldo devedor de 9 bilhões, 413 mi
lhões, rendas apropriadas contabilmente, escriturai,
de 452 milhões, amortização zero. Em dezembro. A
despeito do fato de que tais dívidas, que se qualificam
de congeladas, constituem o principal problema do
BANESPA, pois, num total descasamento de prazos,
vêm sendo suportadas com captação de curto prazo
- depósitos em 30/12/1994, de 9.274,2 -, não se
pode deixar de considerar, como causa adicional, a
pressão financeira, que provoca responsabilidade

pela administração do Fundo da Dívida Imobiliária do
Estado de São Paulo e - mais à frente, nós voltare
mos -, em menor proporção, a do Município de São
Paulo. Na data do balanço, o BANESPA detinha, em
carteira, o montante de 8 bilhões em letras financei
ras do Tesouro paulista, as quais também vinham su
cessivamente roladas, com nítidas características de
congelamento. É importante ressaltar que, no dia
30/12/1994, o valor de 6 bilhões, 388 milhões foi fi
nanciado apenas porque o Banco Central trocou refe
ridos papéis mediante venda a termo de LBC. O res
tante, por falta de financiador, foi bancado pelo pró
prio banco, pelo BANESPA, que só conseguiu manter
tais papéis com produto de empréstimo de Iiquidez to
mado junto à autoridade monetária. Assim, se soma
dos os valores correspondentes aos referidos ativos
congelados, observe-se que o Estado de São Paulo,
acionista controlador do BANESPA, é responsável
por 71,3 do ativo circulante realizável a longo prazo,
respondendo pelo saldo de 18 bilhões, assim resumi
dos: operações de crédito com o setor público estadu
al- 9.413; carteira de LFTPs- 8.072; ações da CESP
e CPFL congeladas em estoque - 738 milhões. Total
das responsabilidades do Estado de São Paulo 
18.223 milhões. Não bastasse essa elevada concen
tração de risco com o Estado de São Paulo, numa re
lação altamente danosa para o BANESPA, este,
quando atuou com o setor privado, mais uma vez dei
xou de lado a observância dos princípios da boa téc
nica bancária. Essa conduta fica evidente quando se
analisa a qualidade dos créditos deferidos. Em
30/12/94, constatava-se um elevado número de ope
rações inscritas na rubrica Crédito em Liquidação,
cujo somatório atingia a expressiva cifra de 1.343 bi
lhões de dólares. Acrescente-se a esses números o
fato de que o BANESPA, apesar dos elevados custos
fixos, vinha auferindo reduzidas receitas de prestação
de serviços, atualmente importante componente de
remuneração das instituições bancárias de varejo.
Como exemplo tem-se que, no segundo semestre de
1994, o BANESPA acumulou despesas administrati
vas de 1.333 milhões de reais, obtendo receitas de ta
rifas de apenas 115 milhões, 8,7% das despesas ad
ministrativas. Desenha-se aí, com clareza, a estrutura
da organização, que somente consegue continuar
operando às custas de um modelo de captações cres
centes. Durante o período de inflação elevada, época
de grandes lucros para as instituições financeiras, o
BANESPA logrou sobreviver - mesmo sem os ajustes
estruturais que já se faziam necessários -, oferecen
do taxas de captações superiores às praticadas pelo
mercado. As rígidas regras de política monetária ad-
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vindas com o Plano Real e, principalmente, os graves
problemas estruturais da instituição, fizeram com que
a dificuldade de Iiquidez, em parte ainda latentes,
eclodissem com toda a intensidade e acabassem re
dundando no colapso financeiro de 29/12/1994. Nes
sa data ocorreu o saldo devedor de 5.698 bilhões, jun
to à conta Reservas Bancárias, pois os agentes de
mercado, que vinham desempenhando o papel de do
adores, refluíram, negando-se a financiar o banco. A
falta de garantias suficientes impediu que o Banco
Central do Brasil prestasse a assistência financeira
de que o BANESPA necessitava. Em ligeiro retros
pecto, no início de 1994, a credibilidade dos títulos pú
blicos estaduais foi sensivelmente afetada, o que exi
giu participação do Banco Central na "troca" - entre
aspas - de parte do lote de LFTP por LBC. Esse pro
cesso, dadas as circunstâncias pelas quais passava o
banco, acabou sendo compulsoriamente ampliado.
Para que possamos ter uma idéia da relevância do
papel desempenhado pela União em todo processo,
por intermédio do Banco Central e do Banco do Bra
sil, basta registrar que, em 30/12/1994, considerados
os negócios com CDI, as "trocas" - entre aspas - de
LFTP por LBC e os empréstimos de liquidez, os recur
sos provenientes dessas instituições alocados ao
BANESPA atingiram a cifra de 12 bilhões, 390 mi
lhões, conforme abaixo: troca dos títulos por LBCs,
6.385; empréstimos de liquidez - 4.323; CDls 
GEROF, Banco do Brasil- 1.782 bilhões. Em razão do
exposto, uma vez considerados os aspectos de natu
reza financeira, indispensável, na seqüência, comen
tar a seguinte ordem econômica atinente ao
BANESPA. Se adotarmos para o balanço de
30/12/1994 os mesmos critérios aplicados ao balanço
intermediário, isto é, antes da intervenção, em junho
de 1994, obter-se-ia patrimônio líquido na ordem de
1.931 milhões. Entretanto, o Conselho Diretor do
BANESPA deliberou que a referida peça contábil fos
se elaborada com complementação da provisão do
passivo atuarial existente de 239 milhões. Esse passi
vo atuarial não cabe aqui discutir, era uma recomen
dação que vinha sendo feita reiteradamente pela au
ditoria independente, que reclamava essa provisão.
Foi o que fizemos, tendo em vista que deveríamos, já
no processo de intervenção, ser o mais conservado
res possíveis. E, ainda, com o provisionamento total
do deságio dos títulos da dívida externa, 336 milhões,
chegando-se ao patrimônio líquido de cerca de 1.472
milhões e a um prejuízo, no exercício, de 95 milhões.
Fizemos o resumo. Por que fizemos também o provisi
onamento do deságio dos títulos da dívida externa?
Obviamente, os papéis têm uma cotação no mercado.

O valor de face é 100, o mercado paga 60. Naquele
momento, então, tínhamos que, atendendo a boa téc
nica contábil e numa eventual necessidade de desfa
zer-se desse papel, eventualmente, ou a qualquer
tempo, no momento mais desastroso do processo, fa
zer essa provisão, que, aliás, recomenda a boa técni
ca. Oportuno ressaltar que, conforme constou do ex
pediente DIFIN 016/95, de 26 de janeiro de 1995 
logo depois que fizemos, ainda antes de apresentar
mos o relatório final- dirigido pelo Conselho Diretor à
Presidência do Banco Central do Brasil, as conse
qüências do encerramento do balanço com esse per
fil implicará no reconhecimento de um PL negativo na
agência de Grand Cayman - que registra os referidos
títulos da dívida externa brasileira -, no montante de
83,8 milhões. E esse fato compelirá à adoção de pro
vidências com vistas ao imediato aporte de recursos
necessários, além de impactar negativamente os
agentes financiadores do BANESPA no exterior. É
praticamente certo o reflexo negativo nas agências
externas dos bancos brasileiros. Prudente assinalar
que, além disso, ocorrerá o desenquadramento dos
recursos próprios do banco, frente ao seu ativo pon
derado pelo risco, conforme termos do Acordo da Ba
siléia, obrigando o recolhimento de 260 milhões ao
Banco Central do Brasil. Deve ser considerado, por
oportuno, que a citada correspondência endereçada
à Presidência do Banco Central lembrou contido no
item IX do art. 10 da Resolução n° 1.748, que estabe
lece que devem ser transferidos para a rubrica Crédi
tos em Liquidação, "outros créditos de difícil liquida
ção, que possam ser efetivamente comprovados pe
las instituições perante o Banco Central do Brasil ou a
critério deste" - Banco Central do Brasil. Por fim, é in
dispensável e relevante ressaltar que a utilização tra
tada na norma regulamentar - cuja aplicabilidade, no
toriamente, permite o exercício de subjetivismo num
campo de considerável espectro - pode conduzir a
autoridade monetária a deliberar o total da dívida - aí,
falávamos em 9.413 milhões -, a despeito do reduzi
do lapso temporal em que a parcela de 30,5 milhões
das dívidas roladas do setor público estadual perma
neceu vencida desde 15/12/1994, e de difícil realiza
ção, estando, como tal, sujeita a transferência para
Créditos em Liquidação e que, por conseqüência, de
verá ser constituída, na mesma importância, a Provi
são para Crédito de Liquidação Duvidosa. Na hipóte
se de ser esta conclusão a que chega o Banco Cen
trai, o balanço de 30/12 - vem a alternativa final -,
após os devidos ajustes, trará estampada a situação
de Passivo a Descoberto, em montante aproximado
de 4.175 milhões, permitindo-se o Conselho Diretor
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do BANESPA registrar, desde logo, que se afiguram
imponderáveis as conseqüências que daí decorrerão.
Nesse relatório, de março, fazíamos menção à carta e
aguardávamos a manifestação do Banco Central
quanto à provisão da dívida creditícia do Estado de
São Paulo, o que não veio até o momento que saí. Fi
quei até o dia 31 de julho. Por isso que não tivemos
oportunidade, porque dependia da resposta ao Ban
co Central a indagação que fizemos àquela época e
reiterávamos no nosso relatório, mostrando a situa
ção então existente. Ações implementadas pelo Con
selho Diretor. A preocupação básica do Conselho Di
retor, no que se refere à destinação dos recursos fi
nanceiros, voltou-se para normatização de mecanis
mos de controles operacionais, objetivando que as
operações ativas apresentassem menor grau de risco
e oferecesse, desse modo, maior grau de liquidez.
Para tanto, decidiu-se aprovar e implementar as medi
das que seguem: estabelecimento do devido rigor na
análise das condições econômico-financeiras do to
mador, fiador e avalista, com racionalização do fluxo
de propostas de abertura de crédito, e determinação
de que todas as operações de crédito terão de ser,
necessariamente, iniciadas a nível de agência, sendo
o encaminhamento acompanhado do respectivo pa
recer técnico. Essa foi a regra primária, inicial, desde
que chegamos. Toda e qualquer proposta nascia na
agência. Adequação da política operacional, no que
se refere à fixação de limites de alçada, com a finali
dade de zelar pelo atendimento da boa técnica ban
cária no deferimento de operações ativas, atentando
para maior seletividade, Iiquidez, garantias e diversifi
cação de riscos; regulamentou-se a política operacio
nal no que se refere à fixação de limites de alçada.
Revisão de procedimentos e rotinas para acompa
nhamento de créditos deferidos, com conseqüente
implementação de providências na área de cobrança.
Particularmente, no que se refere às operações defe
ridas ao setor privado, deu-se ênfase para os 100 ma
iores devedores, dos quais foram contatados, com iní
cio de negociações, 54. Esperam-se - estou falando
em fevereiro - para início de março os primeiros re
sultados desse esforço concentrado. Compatibiliza
ção do processo de administração de créditos venci
dos ao que dispõem as normas regulamentares vi
gentes, baixadas pelo Conselho Monetário e Banco
Central do Brasil, em particular, a citada Resolução n°
1.748, que trata de provisionamento. Definição de no
vas bases de financiamento do Comitê de Crédito.
Um parêntese, porque não foi bem no encaminha
mento desse relatório, mas faço questão de consig
nar. Nós, bancários de longa data, lidando com o

BANESPA a longo tempo, em nossa vida profissional
tivemos esse relacionamento muito próximo ao funci
onalismo do BANESPA, a primeira medida que propu
semos aos companheiros do Conselho Diretor foi o
aproveitamento de todos funcionários nos cargos de
gestão, de direção das empresas ligadas ao
BANESPA - na corretora, na financeira, na leasing,
na BANESER. Enfim, todas as empresas do grupo
passaram, a partir do dia da intervenção, a serem ad
ministradas pelos próprios funcionários da instituição
com cargo de Presidente e Diretores da organização.
Fiz isso e parei nesse momento, porque nós, no comi
tê e no encaminhamento das operações, procuramos
criar um comitê de crédito, constituído por quatro
membros do Conselho Diretor, dos que iam lá na in
tervenção, e quatro funcionários da organização, dos
próprios quadros do BANESPA, estes a nível de che
fes de Departamento, e um subcomitê de crédito for
mado por nove funcionários do próprio quadro do
banco, restabelecendo o fluxo de propostas, de ope
rações de crédito, de atribuição de limite de crédito e
composição de dívidas. Foi promovida, ainda, a dele
gação de competência para o exercício de várias fun
ções em níveis hierárquicos inferiores, desonerando
a alta administração. De se notar que a participação
dos servidores do banco nos órgãos colegiados de
que se cuida, é fato que decorreu de deliberação do
Conselho Diretor. Valorização de instrumentos de
avaliação de desempenho da rede de agências, obje
tivando a sua adequação e a revisão de metas esta
belecidas, em face da nova realidade. Foi fixada nova
política de cobrança de tarifas, objetivando o incre
mento de receitas e equilíbrio do resultado do bancob.
Ainda dentro dessas diretrizes, foram colocados e
disponibilizados imóveis, veículos, etc, áreas também
em metros quadrados. Em metro quadrado são
14.331 metros quadrados e previsão de mais 5 mil,
àquela época; áreas locadas, ocupadas por escritório
de administração geral, com economia prevista de
130 mil reais por mês. Substituição de mão-de-obra
contratada por excedentes do quadro do BANESPA e
BANESER - 350 servidores, nos próximos 60 dias,
com previsão de mais 1.150, no prazo de 120 dias-;
redução do pagamento de 16 mil para 2.500 horas ex
tras/mês. Demissão de 1.372 funcionários da
BANESER, então lotados no Gabinete da Presidên
cia, com redução de despesas mensais da ordem de
4 milhões de reais. Dimensionamento em patamares
reduzidos, do Plano Plurianual de investimentos, na
área de informática, priorizando-se recursos essenci
ais para manutenção e modernização tecnológica da
rede de agências, concentrando-se os esforços para
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os segmentos de negócios. O plano anterior, que pre
via investimento da ordem de 450 milhões para o pe
ríodo de 1995 a 1999, foi reduzido para 270 milhões
de dólares. Readequação do parque de informática,
para suportar automação de 147 agências, a integra
ção de comunicação de dados, a automação dos sis
temas de compensação e a instalação de equipa
mentos de auto-atendimento. A contratação de novos
computadores, já licitados, permitiu a duplicação da
capacidade de processamento, que se encontra nos
limites de segurança, possibilitando a instalação de
CPD alternativo, para backup, além de reduzir, de
imediato, em cerca de 6% os custos mensais com alu
guéis de computadores. Na área externa de relevo,
também consignar fechamento imediato de escritóri
os de representação de Lisboa, Milão e Washington,
com vistas à economia anual em torno de 900 mil dó
lares, posto que referidas unidades não vinham reali
zando suas funções básicas de promover, através da
intermediação, a realização de negócios entre a rede
de dependências externa e, principalmente, o Brasil.
Cabe destacar que as atividades até então atribuídas
aos citados escritórios, particularmente ao que toca
ao atendimento à clientela, passaram a ser executa
das pelas agências mais próximas. A par dessas me
didas, particularmente de cada área que tiver o objeti
vo de corrigir e adequar práticas existentes às neces
sidades imediatas da instituição, o Conselho determi
nou prontamente a constituição de grupos específi
cos, constituído por funcionários graduados da casa,
com o objetivo de: a) iniciar e dar prosseguimento à
cobrança de dívidas referentes às maiores opera
ções, com autoridade para renegociar e executar judi
cialmente as garantias existentes; b) apresentar pro
postas efetivas para readaptação do banco às novas
característica de mercado, visando à redução de cus
tos, a adequação do quadro de pessoal e a definição
da arquitetura da rede de agências, para necessária
redução de suas atividades. Ações a serem imple
mentadas. A plena retomada das atividades do
BANESPA está na dependência direta do aporte de
recursos, conforme detalhado no tópico seguinte des
te trabalho, quando faremos as conclusões e nos es
tenderemos mais um pouco sobre o assunto. Pressu
põe uma série de medidas coordenadas, cujo objetivo
maior será o de reconduzir a instituição ao caminho
da competitividade dentro do segmento da indústria
bancária, que se entende ser a vocação natural do
BANESPA: o caminho do Banco de Varejo, com ope
rações direcionados à clientela pulverizada, com rede
de agências, fortemente integradas, de modo a sus
tentar um sistema de captação e aplicação. À época,

dentre outras medidas, já levantávamos a possibilida
de de terceirizar tarefas ou atividades relativas ao ser
viço jurídico contencioso, engenharia, avaliação de
imóveis, assistência técnica rural, transporte de nu
merário e outros serviços subsidiários da atividade
bancária. Foi iniciado o projeto, visando oferecer ao
corpo funcional da instituição de programa de incenti
vo à demissão voluntária. Oportuno citar que o custo
unitário, tomado pela média de salário e tempo de
serviço, deverá se situar em torno de 23 mil por funci
onário. Dependendo da dimensão a ser atribuída ao
BANESPA após os estudos mencionados de redefini
ção, poderão ser necessárias medidas efetivas de re
dução do contingente de pessoal, o que deverá de
mandar verbas indenizatórias de grande monta. Si
mulação que nós efetuáramos, projetando corte de
40% do quadro, mostra a necessidade inicial de apro
ximadamente 204 milhões. Nos últimos anos a institu
ição tem-se caracterizado por ser um banco de rede
extensa, porém de carteira reduzida de clientes, na
verdade, mais de 80% das aplicações concentram-se
em um só cliente: o acionista controlador. Atualmente,
pode-se dizer que o BANESPA é um banco de ataca
do com custos de banco de varejo. Assim, faz-se ne
cessário vestir com uma nova roupagem os produtos
do portfolio tradicional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Por liberalidade da Mesa, o senhor pode
continuar, pode terminar.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Ele está
reduzindo.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu já estou redu
zindo. Em decorrência dos graves problemas estrutu
rais - vou à conclusão, porque não quero tomar o
tempo, realmente eu quero me disciplinar -, em de
corrência dos graves problemas estruturais com que
se depara o BANESPA, já comentados, aliás, no início
deste relatório, a decretação do RAET, que, em tese,
por implicar a presença do Banco Central à frente dos
negócios da empresa, conduziria a eventuais financi
adores do mercado ao entendimento de que haveria
uma expressiva redução do risco BANESPA. Na reali
dade, o que se observou foi uma nítida e tímida recu
peração junto aos grande doadores, cuja postura cau
telosa adveio, em grande medida, da série de notfcias
desencontradas veiculadas desde a decretação do
regime especial. Desde o dia 30 do dezembro de
1994 até a data de 20 de fevereiro de 1995, a média
diária de captação via CDI, junto ao mercado, a des
peito do pagamento da sobretaxa, não passou da re
duzida cifra de 548 milhões de reais, para zerar o cai
xa durante o referido período. Isso porque o Banco
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Central dispensou o BANESPA do recolhimento de
depósitos compulsórios sobre depósitos à vista, na
hipótese de ser restabelecida tal exigência, a referida
necessidade diária sofreria o incremento de 561 mi
lhões. Em razão da não participação efetiva das insti
tuições financeiras no mercado, na qualidade de doa
dora de recursos, coube ao Governo Federal, por in
termédio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica e,
por fim, do Banco Central, assumir o papel de agente
responsável pelo suprimento do caixa do BANESPA,
disponibilizando valores que atingiram a média diária
de 4.914, os quais, se acrescidos à liberação do com
pulsório, depósito à vista, vão a 5.476. Então, somen
te com o ingresso sistemático desses recursos pode
rá ocorrer a cobertura dos custos fixos, as taxas prati
cadas nas captações virão a ser compatíveis com o
mercado. E, por fim, poderão... Nós colocaríamos,
como uma alternativa para saneamento do banco e
devolução ao Governo do Estado de São Paulo, essa
necessidade que nós dávamos, à época, de 5 bilhões,
que era o depósito à vista mais o que financiávamos
no CDI: 5 bilhões e meio, 5 bilhões e 500 milhões. E se
a hipótese fosse o controlador aportar esses recur
sos, o Estado de São Paulo, o Governo do Estado,
mesmo assim teríamos uma solução quanto à liqui
dez imediata. Permaneceria, ainda, uma dívida rema
nescente de 4 bilhões. E é o que nós falamos. Mesmo
com o eventual aporte dos recursos em níveis que
afastariam os órgãos federais da condição de supri
dores, ainda é notório certo nível de preocupação
com o futuro do banco. A proposta sob enfoque, pelos
termos em que foi formulada, que era a proposta do
Estado de São Paulo, em que ele pedia para amorti
zar a dívida, de acordo com a Resolução nO 2.127,
porque o número de parcelas que àquela época era
1.110 passasse de 110 para 240. O que é difícil imagi
nar com um agente financiador de mercado arris
que-se a aplicar seus recursos nessa instituição, cien
te de que seu principal devedor e acionista controla
dor, o Estado de São Paulo, efetua amortizações ima
teriais e de cumprimento duvidoso ao longo de 20
anos, que era a proposta feita em 1995. Para exempli
ficar, anote-se que as amortizações ocorridas durante
o exercício de 1994, com foi dito, foi feito com ações.
Entretanto, caso o esquema proposto pelo ofício cita
do seja a única alternativa factível de pagamento por
parte do Estado de São Paulo - muito distante, por
tanto, dos níveis de amortizações julgados e adequa
dos por este Conselho Diretor -, o debate acerca da
solução para o impasse por certo extrapola o âmbito
de competência do próprio banco e permite que se
vislumbre, desde lá, a União e/ou terceiros, através

de cessão de créditos, assumindo o refinanciamento
de parte ou total da dívida do setor público estadual,
mediante condições e garantias que se considerem
adequadas. Na circunstância de negociação de parte
da dívida, com a possibilidade de o BANESPA vir a
ser federalizado ou privatizado, ainda caberia ao
Estado de São Paulo o compromisso de manter no
banco os seus recursos financeiros próprios e o das
suas empresas estatais. A este tempo, não seria de
mais ressaltar que a condição ideal para que se obje
tive a continuidade do banco seria a absorção, em no
vas condições, pela União e/ou terceiros, do total da
dívida. Então, a proposta que fazíamos: qualquer que
fosse a devolução ao Estado ou qualquer outra solu
ção, que a dívida fosse absorvida pela União ou por
terceiros interessados. Isso nós apresentamos dia 1°
de março, sessenta dias após a decretação do regi
me, e fomos até dia 31 de julho, que foi a data da nos
sa saída do BANESPA, embora quando apresentáva
mos isso já pedíramos, àquela época, para sair, por
que considerávamos esgotada a nossa missão, tendo
em vista o relatório produzido à época. Muito obriga
do e desculpe-me.

O SR. DEPUTADO DE VELASCO - Sr. Presi
dente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Pois não, Deputado De Velasco.

O SR. DEPUTADO DE VELASCO - Sr. Presi
dente, em vista de um depoimento minucioso técnico,
muitos números e algumas percentagens, eu pergun
taria a V.Ex". se seria possível que nós recebêssemos
uma cópia desses depoimentos?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Acabei
de pedir...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Muito obrigado. Será providenciado.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ... e já foi
concedido pelo próprio ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Com a palavra o Sr. Relator, para sua per
guntas...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Eu
gostaria, Sr. Presidente, pela ordem, que fosse feito
isso imediatamente, para que a gente possa...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Nós vamos fazê-lo de imediato.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Já estão
sendo retiradas as cópias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Já estamos tirando as cópias.
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O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA- Eu quero
Obrigado, Sr. Relator. entender...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Aqui a O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu não quero
eficiência é mais rápida do que pensamento. ocorrer em imprecisão. Mas fui chamado, não sei se

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio na minha residência ou qualquer. ..
Fleury) - Com a palavra o Sr. Relator para o seus O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas foi
questionamentos. Por favor, providencio som para o escolhido lá para assumir o BANESPA?

microfone móvel. O SR. ALTINO DA CUNHA - E já estavam todos
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Dr. Alti- reunidos os funcionários do banco, todos eles eram

no, o senhor assumiu em que dia? da ativa, exceto dois. Exceto dois. O Alcindo, daqui de
O SR. ALTINO DA CUNHA - Em 30/12/94. Tan- Brasília, e eu, de São Paulo. Só dois é que não eram

to tempo... funcionários da ativa. Então, nessa reunião que esta-
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Era um vam todos reunidos lá em São Paulo, na delegacia, é

sábado? que fui informado...
O SR. ALTINO DA CUNHA - Sexta-feira, sex- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Quando

ta-feira. o senhor foi chamado já foi, chegou e já estavam to-
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - A inter- dos lá?

venção foi na quinta? O SR. ALTINO DA CUNHA - Todos reunidos e
O SR. ALTINO DA CUNHA - Feriado bancário. aí foi informado que iria ocorrer ou que estava ocor-
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Quando rendo.

o senhor ficou sabendo que assumiria o BANESPA? O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Naquele
O SR. ALTINO DA CUNHA - Não quero come- momento...

ter o erro da imprecisão. Se não foi no dia... Não, não O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
foi. Foi na... Nós fomos à noite que chegamos lá no Fleury) _ Só para registro, quero dizer que V.Exa . ficou
BANESPA, na véspera, ou foi no dia 29 à noite, à tar- sabendo antes de mim, que era o Governador.

de, à noite. O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Naquele
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor momento, quantas vezes o delegado do escritório de

só ficou sabendo no dia 29, à noite? São Paulo falou ao telefone com o Ministro da Fazen-
O SR. ALTINO DA CUNHA - Exatamente. da e com o Presidente do Banco Central?
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E quem O SR. ALTINO DA CUNHA _ Não sei lhe dizer.

deu a informação para o senhor? Durante a reunião? Eu vou cometer alguma impreci-
O SR. ALTINO DA CUNHA - O delegado do são, sinceramente.

Banco Central em São Paulo.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não pre-

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor cisa ser preciso. A sua precisão não vai, mas nos dê
era funcionário do Banco Central em São Paulo? uma idéia.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Já estava aposen- O SR. ALTINO DA CUNHA _ Não me lembro
tado, naquele momento. Eu me aposentei em setem-
bro de 1994. de...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E vivia O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Algu-
onde? mas, nenhuma...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu estava numa Ii- O SR. ALTINO DA CUNHA - Não me lembro se
quidação, que era num banco que foi liquidado lá em ele manteve contato com o Ministro. Eventualmente,

com o Banco Central seguramente houve, houve conque...
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Em São tatos.

Paulo? O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Com o
O SR. ALTINO DA CUNHA - Em São Paulo. Presidente do Banco Central?
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Ele lhe O SR. ALTINO DA CUNHA - É. Com o Presi-

chamou na sua residência? dente do Banco Central.
O SR. ALTINO DA CUNHA - Na minha residên- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E o que

cia. Foi. .. Estão distante os fatos... Eu não quero... era tratado nessas ligações?
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O SR. ALTINO DA CUNHA - Basicamente a O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -:- Carlo~

fórmula do processo do RAET. Alberto Ferriani? Ele já foi convocado? Quena q~e fI-
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas a zesse um ofício para c~nvocar o DeJ~gado Regional

- - I' ? do Banco Central em Sao Paulo, na epoca, Carlos...fórmula nao sao normas egals.
O SR. ALTINO DA CUNHA - E os nomes... E os O SR. ALTINO DA CUNHA - Alberto...

nomes que foram submetidos. OSR. DEPUTADO ROBSON TUMA-Alberto...
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Quem O SR. ALTINO DA CUNHA - Ferriani.

escolheu não foi o Presidente do Banco Central nem O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -Ferriani.
o Ministro da Fazenda. Quem escolheu os nomes foi o Ele é o que ficou todo o tempo? Não está lá hoje?
delegado de São Paulo? O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. Está aposen-

O SR. ALTINO DA CUNHA - Foram funcionári- tado.

os do próprio quadro do ~anco lá em. ~ão Paulo. To- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ Ele ficou
dos eles. Exceto os que vem de Braslha. até que ano, o senhor lembra?

OSR.DEPUTADOROBSONTUMA-Todosos O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não ficou
interventores? " . todo o tempo da intervenção do RAET. Não, ele se

. O ~R. ALT~NO DA CUNHA - Um fOI d~ Br~slha~ aposentou logo em seguida. Talvez em 1995 mesmo,
da area .I~ternaclo~al, que ~ra o chefe do cambio, fOI no final, já no... logo depois da minha saída. Ach~ qu~
de Brasllla, assumiu posterIOrmente. ele continuou lá um pouco: 1995 a 1996. Mas nao fi-

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor cou durante o...
também tinha sido funcionário do BANESPA? O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ Quando

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. Do eles lhe chamaram, eles falaram o motivo da interven-
BANESPA, não. Do Banco Central. ção. Qual foi o motivo que deram para o senhor?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Todos O SR. ALTINO DA CUNHA - Problemas de li-
funcionários do Banco Central? quidez no banco. Problemas de Iiquidez no banco.

OSR.ALTINODACUNHA-DoBancoCentral, O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Fecha
em São Paulo. essa porta aí, porque eu acho que está tendo u~ ...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor Motivo de liquidez. E lhe falaram qual era a sua mls-
fala de banco, fala banco, sem falar qual o banco... são?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Desculpe-me, O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. A missão es-
desculpe-me. tava definida em lei. Era o RAET que está na lei, que

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Quando nós tínhamos um prazo para propor as medidas e foi
ele lhe chamou ele disse: "O seu nome foi escolhido basicamente o que nós tentamos, de certa forma,
por mim, o seu nome foi escolhido pelo Ministro, o seu cumprir inicialmente no relatório dele, apresentando.
nome foi escolhido... O que é natural, é natural. S~ o O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ Por que
senhor for convidado amanhã para ser Secretáno, é que o senhor saiu... Eu, por exemplo, não vivo isso,
para ser Ministro,. para ser o que for.. ~u. ~ara ser o mas o pouco que eu aprendi, inclusive, nos casos dos
candidato do partido a um cargo ~aJontano, eu vou precatórios, foi o Senado quem investigou, mas eu
perguntar: "Mas, poxa, bacana, obngado, mas quem acompanhei parte daquele processo, eu nunca vi in-
confiou no meu nome, quem trouxe o meu nome? terventor de banco sair depois de cinco, seis meses.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. Foi cogitado Por que o senhor saiu?
por ele, pelo delegado à época do Banco Central em O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. Saí depois de
São Paulo. cinco ou seis meses. Já no início de março e a minha

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pelo de- ida, naquele momento, era um momento dramáti~o,
legado à época? foi em cima da hora a decisão, pelo que depreendl e

O SR. ALTINO DA CUNHA - É. Todos os nomes aceitei como missão. Ecomo missão e como tal eu fui.
foram sugeridos por ele. Está certo? Agora, não permitia perpetuar naquela si-

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Qual era tuação de interventor. A partir do momento que e~

o nome dele? apresentei o relatório e apresentei algumas alternatl-
O SR. ALTINO DA CUNHA - Carlos Alberto vas que julgava conve~ien~e, fugia da ~inha alç~da a

F . . soluça-o E como eu nao tinha a soluça0, prefen...eman!. . ,
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O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas de- mento - isso daí chegou a ser, chegou a vazar -, logo
pois do senhor veio um outro interventor, depois do depois foi, se não me engano, dia 13 de março, nós já
outro veio um outro interventor. Se não me engano, fo- pedimos para sair. Entregamos o relatório e disse-
ram três ou quatro interventores. Eu não... Foram três. mos.... Até no dia da entrega, eu...
Se a razão do senhor era essa, qual seria a razão dos O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Tudo
outros? bem. O senhor...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Aí tem de pergun- O SR. ALTINO DA CUNHA - Espere aí. O Presi-
ta a eles, Sr. Relator. dente do Banco Central, à época, era o Pérsio Arida,

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Houve Presidente da Banco Central. Ele saiu, se não me en-
algum tipo de pressão, alguma coisa que o senhor gano, em junho. Ele pediu para continuar mais um pou-
não aceitou? co. Na saída dele, eu também iria sair, e disse, telefonei

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. De forma ne- para ele dizendo que ia sair. Mas ele pediu, disse:
nhuma, de forma nenhuma. Eu quero, a bem da ver- "Pode haver repercussões, ilações que você não gosta
dade... do Loyola, etc." Digo: "Não, não tenho nada contra nin-

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor guém, absolutamente. Mas só que o senhor acabou
trabalhou - desculpe-me - no... saindo antes de mim, eu queria sair antes." Então, foi...

O SR. AlTINO DA CUNHA - Certo. É só para esclarecer o meu, a minha posição.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ... Banco O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Essa saí-
Central durante quanto tempo? da do senhor, eu quero esclarecer, porque tiveram ou-

O SR. ALTINO DA CUNHA - Durante, no Banco tras trocas depois.
Central, efetivamente vinte e oito, mais dois do Banco O SR. ALTINO DA CUNHA - Certo.
do Brasil. O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas eles

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Durante vão vir aqui e, obviamente, vão ter que explicar. E nós
esses vinte e oito anos, quantos bancos entraram em vamos checar. Se eu precisar de quebrar sigilo telefô-
intervenção que o senhor tenha conhecimento? nico, o que for, eu vou atrás. Existem dois processos

O SR. ALTINO DA CUNHA - Ah... nesse trabalho todo, senão três - a RAET está no
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mais o meio, o tempo da intervenção está no meio -: o que

menos? levou, o que foi feito e por que foi dada a saída da fe-

O SR. ALTINO DA CUNHA _ Mais de cem, se- deralização do Banco e a privatização. Então, são
processos que aconteceram durante o processo de

guramente. intervenção. Se ela entrou em ... se o Banco entrou em
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mais de intervenção é por causa de ocorridos anteriores. Ago-

cem. Desses mais de cem, quantos tiveram mais do ra, por que que as soluções foram essas durante o
que dois interventores? processo? Então, eu estou separando isso em algu-

O SR. ALTINO DA CUNHA - Aí é difícil, longe mas áreas. E, provavelmente -daqui um pouco vou
dos fatos. Mas, seguramente, houve troca... até conversar com o Presidente -, se houver a neces-

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor sidade, no futuro nomear Sub-Relatores separando
entendeu? esses três aspectos, para me ajudar, senão vou ficar

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu, eu, eu... doido. Quando o senhor entrou no Banco, dia 30 de
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Haver dezembro de 1994, qual era a situação do Banco?

troca é natural. Alguém pode ficar doente, adoecer, O SR. ALTINO DA CUNHA - Nós já historiamos
ter um enfarte, não querer mais, enfim. Mas tantas tro- aí: era o problema realmente de dificuldade de finan-
cas, é um pouco quanto estranho. Mas tudo bem, va- ciamento, de rolagem, e necessidade de financiar o
mos lá. O senhor também não pode dizer, porque não dia. O dia. E isso só foi possível. ..
era o senhor que trocava. O senhor também não pode O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - No dia,
dizer que... naquele dia que teve problema. Que eu ia aprontar

O SR. ALTINO DA CUNHA - O senhor me per- isso para o senhor: até o dia 28 não teve problema, só
mite? teve problema no dia 29. E depois do dia 30, quando o

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Permito. senhor assume, não existe mais esse problema?
O SR. ALTINO DA CUNHA - Só para esclarecer O SR. ALTINO DA CUNHA - É. A partir do mo-

mais ainda a nossa posição. Nós, num primeiro mo- mento que eu assinei, eu assumi, não houve problema.
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O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - É isso O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Qual-
que eu quero saber. quer banco. Se o BRADESCO amanhã entrar num dia

O SR. ALTINO DA CUNHA - Houve problema, com problema...
mas o Banco do Brasil... Havia um problema: nós tí- O SR. ALTINO DA CUNHA - Se não tiver garan-
nhamos necessidade de financiamento. Fomos dis- tia, evidente que...
pensados porque pedimos, reivindicamos, àquela O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Num dia.
época, a liberação do compulsório sobre os depósitos Se for um dia, apenas um dia, por um fundo de caixa,
à vista. Isso nós pleiteamos. E pleiteamos outros de- alguma coisa...
pósitos compulsórios. Ficou para depois, havia dificul- O SR. ALTINO DA CUNHA - Não sei. ..
dades. Era o depósito sobre caderneta de poupança, O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ... é factí-
que o Banco tinha um potencial razoável também. E vel de intervenção? Eu estou perguntando...
foi-nos dado o mercado, que entrou com pouco, já fri- O SR. ALTINO DA CUNHA - Não sei. Vendo
sei isso... sob o aspecto rígido...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não se- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu não
ria uma situação menos... trabalho para o Banco Central, não conheço sistema

O SR. ALTINO DA CUNHA - Até então o mer- do Banco Central.
cado não dava nada. O SR. ALTINO DA CUNHA - É...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA- ... menos O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Estou
traumática, já que estava em véspera de mudança de aprendendo agora. O senhor... (ininteligível.)
Governo, que, em vez de, se entrasse com uma inter- O SR. ALTINO DA CUNHA - A mesma regra se-
venção, o Banco do Brasil fizesse a mesma coisa que ria aplicada, Sr. Relator.
fez no dia 30, já que no dia 1° assumiria então o Go- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ Seria
vernador Mário Covas, e que, ali, naquele momento, aplicada.
seria trocado o Presidente do Banco, que poderia O SR. ALTINO DA CUNHA _ Seria aplicada.
abrir um processo de sindicância e apurar as irregula- Qualquer instituição financeira nas mesmas condi-
ridades da administração bancária anterior e saber se ções estaria sujeita.
houve essas irregularidades? Não seria algo menos O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ No mo-
traumático para o Estado?

mento em que o senhor assumiu, os diretores do Ban-
O SR. ALTINO DA CUNHA - O senhor está me co que estavam sendo substituídos procuraram o se-

colocando uma pergunta que eu não tenho compe- nhor em algum momento? Se procuraram, para que
tência, competência formal, porque o ato... procuraram, que tipo de conversa tiveram com o se-

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor nhor e quais foram os diretores que encontraram com
não tem competência formal, mas o senhor tem en- o senhor?
tendimento de banco também. O SR. ALTINO DA CUNHA - Efetivamente fo-

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, aí é o aspec- ram poucos, mas inclusive o próximo depoente que
to subjetivo; é o entendimento. Eu não participei efeti- vai estar nesta Comissão de Inquérito teve, colocou à
vamente do processo que deu origem à decretação disposição, participou até gentilmente, da parte dele,
do RAET. A avaliação das causas que o determina- a transmissão de um cargo, dando certa formalidade
ram nós expusemos. Agora, essa avaliação do mo- ao processo de transição. Então houve uma colabora-
mento, da possibilidade, o fato que ocorreu até... Nós ção e uma disponibilização muito grande por parte
tomamos conhecimento de fatos. Eu trabalho com os dele, sem dúvida nenhuma. Os demais eram eventua-
números e o real. O Banco do Brasil, naquele momen- is. Ele era o Presidente e foi o que mais teve contato
to, e o Banco Central, não tiveram as garantias sufici- conosco. Eventualmente pode ter tido outros, e eu
entes e o BANESPA passou a descoberto na conta de não cometeria injustiça de citar. Citei esse porque foi
reserva bancária, dando, em conseqüência, ensejo à o mais próximo, realmente.
aplicação. O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu, on-

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Isso é tem... depôs aqui o Dr. Verzola. E ele leu as normas.
normal? Um dia descoberto, é normal que se entre Até peguei uma cópia das normas com ele - acho que
em intervenção um banco? Eu não sei como é que eu não preciso de ler, porque o senhor sabe, melhor
funciona isso. do que eu, delas, do Banco Central. Tem aqui, até su-

O SR. ALTINO DA CUNHA - Deve... blinhado... Aqui, Ó. Mas diz o seguinte: sempre que
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houver a intervenção de um banco, uma - não, eu te
nho aqui a lei - ... Sempre que houver a intervenção
de um banco, sempre que houver. .. São as várias...
Quando o banco vai ser destituído, que seria...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Intervenção, liqüi
dação...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ... a liqüi
dação judicial ou...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Liquidação, isto.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ... Iiqui
dação extrajudicial.

O SR. ALTINO DA CUNHA - ... extrajudicial.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ... que
imediatamente tem que se fazer um balanço do banco.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Exatamente.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Por que
que não foi feito este balanço imediatamente?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu tentei... Aqui
está colocado: nós... Eu volto, e reitero: nós, antes de
encaminharmos este relatório, nós expusemos as
questões. Quanto às provisões, que reiteramos aqui,
nós Unhamos convicção. Do passivo atuarial e dos tí
tulos da dívida externa. Esse nós não Unhamos dúvi
da, não. Agora, a dúvida, ela nos assaltava, efetiva
mente. Não quanto à dúvida, era problema de compe
tência. A Resolução n° 1.748, ela estabelece... E de
pois de eu discorrer tudo isso, mostrar a concentração
do acionista controlador, o maior devedor do Banco,
nós tivemos que colocar ao Banco Central a alternati
va da aplicação do art. 1°, item IX - não é isso? - da
Resolução n° 1.748, que diz que "( ...) operações ven
cidas" - aí exclui todas as demais regras anteriores 
"( ...) a critério deste". "Deste" é o Banco Central.
Então, obviamente, a mim só caberia indagá-lo, para
que pudesse fazer o balanço da instituição, alertando
em todos os aspectos o setor quanto às conseqüênci
as e a realidade do que ocorreria. Não me caberia de
cidir e sim a quem decidisse, que seria o Banco Cen
trai, levar ao conhecimento os fatos. E foi o que nós fi
zemos.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sim, mas
e o balanço?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, o balanço, eu
acredito que ele foi publicado posteriormente.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sim, mas
eu... Há uma norma que diz o seguinte: assumiu, ime
diatamente fecha-se para balanço. Vamos apurar o
que tem aqui, o que não tem, o que não tem. Isso foi
lido aqui. Eu posso até achar aqui para o senhor ver
isso. Que tem várias leis: tem a 6.024...

O SR. ALTINO DA CUNHA - É, a 6.024. Essa
que é a regra que se aplica subsidiariamente.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - É o art.
go, não é isso? Processo de intervenção: "(...) levanta
rá o balanço geral ou inventada de todos os livros, do
cumentos, dinheiro e demais bens da entidade, ainda
que em poder de terceiros, a qualquer título." Parágra
fo único: "O termo de arrecadação, o balanço geral e o
inventário deverão ser assinados também pelos ad
ministradores em exercício no dia anterior ao da pos
se do interventor, os quais poderão apresentar em se
parado as declarações e observações que julgarem a
bem de seus interesses." Por que o senhor assumiu o
banco e não fez o balanço todo?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu pensei que eu
tivesse esclarecido, Sr. Relator. Mas eu queria...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O balan
ço, para mim, é uma...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, espera ar.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ...é uma

coisa... Só para... Se eu estiver errado, se eu não en
tender o que é balanço... Eu tenho empresa mas, tal
vez, como tem contadora, tem sócio-gerente, eu tal
vez não tenha aprendido. Balanço, para mim, é tudo o
que a empresa tem, o que ela recebeu, o que ela gas
tou. Enfim, é um inventário do que existe na empresa,
que pode ser feito todo fim de ano, pode ser feito se
mestralmente, talvez trimestralmente, se necessário
ou se assim os sócios entenderem necessário. Enfim,
balanço é um inventário. Se o senhor mandou para o
Banco Central dizendo como era, que não era, isso
não é balanço. O senhor pode até ter feito, escriturado
a situação do Banco e mandado para o Banco Cen
trai, só que isso não é balanço. Balanço é uma outra
coisa. Pergunto para o senhor: por que não foi feito o
balanço? O senhor recebeu ordem para não fazer o
balanço? Foi prevaricação, naquele momento, por
parte do senhor e dos outros conselheiros do Banco?
O que aconteceu? Ou os outros diretores sumiram
com os documentos e o senhor não teve condições
de fazer o balanço? O que aconteceu naquele mo
mento? Por que não foi feito um balanço? E eu não
estou cobrando isso porque entendo, quem trouxe
esse problema para cá foi, ontem, o Or. Verzola. Ele
disse que o senhor não entregava o balanço e, por
tanto, ele não poderia fechar a sindicância, até o mo
mento em que ele encaminhou um ofício ao Banco
Central para que os diretores determinassem o que
era para ser feito; e que o Procurador, se eu estiver
enganado, qualquer pessoa aqui tem o direito de le
vantar a mão e me lembrar do que foi falado, e que o
Procurador-Geral, cujo nome eu não me lembro, o Or.
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Lucívio Loyola, disse para ele: "faça o senhor mesmo O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não se
o balanço". Ele falou: "não posso, porque a mim não é manifestou até o senhor ir embora.
cabível esse direito. Eu, como Presidente da Comis- O SR. ALTINO DA CUNHA - Não.
são de Sindicância, não tenho o poder de fechar o ba- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ Eu en-
lanço do Banco. Então, eu vou encaminhar pelo arqui-
vamento." Foi isso que ele falou aqui ontem. Foi isso tendo que o Banco Central não tinha que se manifes-
que ele falou aqui ontem. E depois disse e alegou que tar. Porque o senhor está me respondendo basean-
o ex-Governador Orestes Quércia entrou na Justiça do-se numa norma que é a Resolução 1.748, do Ban-
com uma liminar. Mas isso já foi lá para agosto, se- co Central. Mas o senhor estava sob a intervenção,
tembro, o senhor já nem era mais do Banco. Por que, regido por uma lei federal, que é a 6.024. A norma
quando o senhor assumiu, não foi feito o balanço do nunca pode se sobrepor a uma lei. Na hierarquia jurí-
BANESPA, seja ele positivo, negativo? Porque isso dica, a lei tem sempre mais força do que as normas. E
não é problema meu. Eu não administrava o Banco, a norma determinava que o senhor fizesse imediata-
não estou interessado neste momento se era positivo mente o balanço. Eu não aceito essa resposta como
ou negativo. Eu quero saber por que naquele momen- uma resposta de justificativa. Tem que haver uma jus-
to não foi feito. tificativa muito séria, que eu acho que não, inclusive,

inibe o ato de prevaricação. O porquê que não foi feito
O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu acho que... o balanço. O senhor tinha, sim, é que mandar para o
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor Dr. Pérsio Arida o mesmo ofício que o senhor man-

tinha os dados. O senhor está me dizendo... dou, só que colocando em anexo o balanço do
O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não, não. Eu BANESPA na data. O senhor não o fez. Eles também

não tinha os dados, absolutamente. Eu acho que eu prevaricaram, porque receberam do senhor um ofício
não deixei bem claro. O interventor, o liquidante - a dizendo que não estava fazendo balanço e não man-
6.024 é uma regra subsidiária -, ele é um preposto do daram para o senhor uma determinação: "Escuta,
Banco Central. O regime de extrajudicial e o juiz da li- mas a lei diz que é para fazer." Mas o senhor não fez o
quidação, que é a regra que se aplica, é a lei citada, é balanço, e eu gostaria que o senhor me explicasse
o Banco Central do Brasil. O que nós fizemos - e nós por quê. Essas explicações que o senhor está dando
fizemos: eu li o relatório no dia 26 de janeiro de 1995. são tentativas de justificativas, mas não é uma expli-
"Ao ilustríssimo. Sr. Dr. Pérsio Arida, digníssimo Presi- cação.
dente do Banco Central. Referência: balanço de O SR. ALTINO DA CUNHA - É evidente que a
30/12." Nós sabíamos da nossa responsabilidade, resolução, ela deriva inclusive da competência de
tranqüilamente, mas vamos consultar o juiz. Quem é o uma lei complementar, a 4.595, que dá poderes ao
juiz? É o Banco Central. Eu não posso descumprir de- Conselho Monetário de disciplinar. Então, no caso
terminações de um juiz que tem que se manifestar; e aqui, ela tem força de lei. E ela vai atingir, sem dúvida
cabia a ele se manifestar. "Em reunião mantida com nenhuma, Sr. Relator, o balanço. Olha que eu estou
V.Sa., em 20 de janeiro, recebemos orientação no falando de 80% das operações do Banco que devem
sentido de que o balanço do Banco do Estado de São ou não ser provisionadas, Sr. Relator.
Paulo relativo a 30/12"':" que é o que se comenta - O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA-O senhor
"data do início do regime de administração foi assim é economista ou o senhor é jurista?
encerrado, com adoção de critérios os mais conser-
vadores. Dessa forma, determinamos a complemen- O SR. ALTINO DA CUNHA - Advogado.
tação da provisão do passivo atuarial existente." E aí O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor
vai por diante. E, por último: "cumpre registrar ainda é advogado. Então, o senhor, como advogado, sabe
que o Item 9, do art. 1°, da Resolução 1.748 define de que as normas têm força de lei, desde que não fi-
que devem ser transferidos para as contas de crédito ram as leis. No caso, eu estou falando da Lei 6.024, ou
em liquidação outros créditos de difícil liquidação que seja, as normas têm poder de lei naquilo que não con-
possam ser efetivamente comprovado pelas institui- trapõe a lei. Aquilo que contrapõe a lei, o que vale é a
ções perante o Banco Central do Brasil ou a critério lei. É a mesma coisa aqui. Se existir no Regimento
deste." Eu consultei o juiz do processo. O juiz tem que Interno alguma coisa que contraponha a Constitui-
me responder. Aguardei a manifestação do juiz, não ção, o que vai ser respeitado é a Constituição, não o
posso passar por cima dessa decisão. Regimento Interno da Casa.

(Intervenção inaudível.) O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu não sei, Rela-
O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. tor... Eu não contrariei, não me contrapus, apenas ci-
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tei a norma e levei ao juiz do processo. Isso está na lei:
é o Banco Central que tem de dirimir. E o juiz tem que
se manifestar. Eu não posso passar por cima do juiz.
Levei ao conhecimento, pedi manifestação. O juiz é
que tinha que se manifestar. Eu lamento. Eu, como
preposto, se um juiz me determinar para fazer alguma
coisa, sou obrigado, sob pena de desobediência.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O juiz
não é o Banco Central.

O SR. ALTINO DA CUNHA - É. No processo é.
A lei está ...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O juiz
não é o Banco Central, tanto é que foi prejulgamento
na Justiça alguns aspectos. Ele é o normatizador e,
portanto, é o fiscalizador. Ele é o fiscalizador, mas aci
ma dele tem a Justiça. Se ele fizer algum ato e aquele
que sofreu o ato considerar um ato real, ele entra em
Primeira Instância, vai para a Segunda Instância, em
todas as Instâncias da Justiça. Então, ele não é um
juiz. Agora, eu entendo que o senhor não cumpriu as
regras ditas pela lei. Mas tudo bem. Vamos para ou
tros aspectos. Eu pediria que a Assessoria Jurídica
anotasse esse ponto, por favor. O senhor entrou lá.
Quais foram as irregularidades encontradas no
BANESPA?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Nós tentamos, de
certa forma, e... Eu não sei. Ontem foi o depoimento
do Presidente da Comissão de Inquérito, né?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - De sindi
cância, que não disse nenhuma. Eu perguntei, insisti.
Para ele, o Banco era perfeito. Parecia até que a admi
nistração passada era melhor do que a dele, porque
ele em momento nenhum questionou nada. Para ele,
os empréstimos, todas as empresas não tinham
que...O SR. ALTINO DA CUNHA - Maravilha.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Que era
só o Ministério Público que podia dizer que estava er
rado ou não, porque não entendia de nada. Ele, eu
não sei por que, parece até que ele assinou um docu
mento que ele não fez. Por isso eu estou perguntando
para o senho: quais foram as irregularidades que fo
ram encontradas? O senhor administrou o Banco. Se
jam elas irregularidades contábeis com o Governo do
Estado de São Paulo, sejam elas de empréstimos em
empresa privada, gostaria de saber todas, e, se pos
sível, o senhor dizer o nome das empresas, tudo, para
que eu também convoque e vá atrás.

O SR. ALTINO DA CUNHA - É, de memória é
difícil, agora, depois de tantos anos aí passados, nós
lembrarmos dessas operações, seja de...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Se existi
am, que época existiam.

O SR. ALTINO DA CUNHA - ... de natureza pri
vada, de natureza pública, que nós pusemos no rela
tório. Nós colocamos genericamente. Mas houve.
Houve uma série de operações. Eu acho que a maior
operação feita pelo BANESPA que eu podia lhe citar,
sem talvez uma precisão que merece o momento e
este Plenário, é a operação da COTIA, da Cooperati
va Agrícola COTIA. Era um volume significativo e que
merece uma aprofundamento. E acredito que a Co
missão de Inquérito tenha ido a fundo na apuração.
Digo isso por quê? Porque no decorrer da nossa parti
cipação lá no Banco - foi curta, mas ainda aconteceu
-, nós tivemos a cobrança de uma série de fianças, fe
itas por instituições financeiras, de operações de cré
ditos deferidas à COTIA e que foram honradas pelo
Banco; o Banco já numa situação terrível de Iiquidez,
de dificuldade tremenda para obter recurso. Ainda tive
que pagar fiança, senão quebrava também. Aí tinha
que ser liquidado, porque não honrar compromisso é
insolvência. E nós pagávamos com a maior dor no co
ração. O caso da COTIA. Outras operações - está
longe do fato -: a PARAQUfMICA, talvez, era uma
operação significativa, pelo volume.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu lem
bro que tinha uma lá que era Comércio e Indústria de
Sutiãs, não era isso? O senhor se lembra dessa aí, de
7 milhões de dólares?

O SR. ALTINO DA CUNHA - O quadro de funci
onários do Banco - aí é... é aquela história: vamos for
çar um pouquinho a memória - inclusive citava...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu que
ria que o senhor me ajudasse.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu ajudo.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu quero
separar isso aqui em duas coisas. Primeiro, eu acho
que houve falhas no passado que levaram à interven
ção, mas eu acho que houve falhas na intervenção
também. Então eu quero saber se realmente existi
ram essas falhas, onde estão, se não existiram. Por
que até então... O Presidente da Comissão de Sindi
cância veio ontem aqui e para ele estava tudo perfeito
na administração passada. Eu posso colocar isso no
meu relatório.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Só que
eu quero colocar isso consciente de que estava tudo
bem. E como eu também quero colocar que estava
tudo bem na intervenção, se for necessário, se real
mente estava tudo bem. Porque eu acho que já houve
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furo. Por exemplo, por que o balanço... A gente a vida
inteira vai se dizer coisas com dúvidas. Por quê? Por
que não tinha um balanço naquele dia. Porque se ti
vesse tido o balanço, contestado ou não pela antiga
administração ou por outra administração que veio
depois do senhor, seja qual for, seria pelo menos o
início histórico do que tinha no Banco. Agora, é muito
estranho: por que não foi feito? Por que não foi feito o
balanço? Por isso entrei no balanço.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Da minha parte,
não há nada estranho. Apenas está documentada
aqui a nossa preocupação. E é legítima a sua indaga
ção, não tenho a menor dúvida.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Claro.
Por que não foi feito? Por que a intervenção era ilegal
e se fizesse o balanço ia ser apontado que não tinha
problema? Eu não sei. Ou por que o buraco era muito
maior e o Governo não queria mostrar, para que a
ação do BANESPA chegasse a negativo? Também
não sei. Agora, tem que ter uma explicação. Não tem.
Mas vamos agora para esse passo: existiam irregula
ridades? Essas irregularidades foram feitas a que
época e quais eram? O senhor disse que ia tentar re
viver um pouco.

O SR. ALTINO DA CUNHA - O senhor citou aí
Sutiã. Acho que é uma loja, um armarinho na 25 de
Março. Eu vou dar os nomes, mas todas essas...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- O
nome falso, Sr. Presidente, para ajudar: Ari Depósito e
Comércio de Sutiãs Uda, com crédito de quase 8 mi
lhões de dólares junto ao BANESPA. O~o milhões de
dólares.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Obriga-
do.

O SR. ALTINO DA CUNHA - É, "Ari das Calci
nhas"; é o quadro interno. O pessoal lá do Banco co
mentava. Então, nós tínhamos o comentário diaria
mente: "é o Ari das Calcinhas." Parece que foi dada
uma operação, ele se tornou inadimplente, não pa
gou. Foram dados novos aportes de recursos. E sim
plesmente, depois, houve alguma coisa no sentido
não esclarecido de intermediação, de alguma pessoa
interessada em intermediar, fazer um lobby por essa
operação. É alguma coisa parecida. Não sei se... O
que nós fizemos? Eu quero deixar bem nítido: havia
dois trabalhos a se fazer. Aí, cumprimos a lei. Às ve
zes a gente tem problema de interpretação. Muita
gente agora nos cobra esse aspecto de cumprir a lei
em exagero. Eu sempre procurei cumprir a lei, porque
eu sei o que é prevaricação. Nós tínhamos a Comis
são de Inquérito. Eu estranho o Presidente da Comis
são de Inquérito dizer isso, porque aquela peça que

OUlubro de 20[H

está ali à mão do Deputado, não é, Excelência, é o re
latório da Comissão de Inquérito. Eu estranho. E ele
arrolou uma série de irregularidades na Comissão de
Inquérito. Eu não vi o documento final dessa Comis
são de Inquérito, mas pelo trabalho que ele vinha de
senvolvendo, articulado à auditoria do BANESPA - o
trabalho era feito em sintonia total com a auditoria do
BANESPA. .. E nós vimos - se não me engano, é art.
31 da 6.024 - que o interventor ou liquidante deverá
comunicar ao Ministério Público as eventuais irregula
ridades. Nós não aguardamos a Comissão de Inquéri
to; nós pedimos. E aí é que...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Porque
ontem ele disse, salvo engano - eu me lembro da res
posta... Por favor, eu também não tenho uma memória
de bilhões de megabytes. Eu gostaria que... Ele disse
que não encaminhou para o Ministério Público, não é
isso? Ele não encaminhou o relatório. Ele fez um rela
tório preliminar, e esse relatório preliminar não foi en
caminhado ao Ministério Público. E ele disse que sem
pre existissem irregularidades deveriam ser encami
nhadas ao Ministério Público. Ele fez um relatório preli
minar e não encaminhou ao Ministério Público. Enca
minhou ao Procurador do Banco Central. Que, inclusi
ve, esse preliminar propunha o arquivamento, porque
o senhor não tinha sequer feito o balanço do Banco.
Foi isso, se não me engano, que ele falou. Eu não que
ro cometer nenhum tipo de injustiça nem com o depoi
mento dele nem em relação ao senhor.

O SR. ALTINO DA CUNHA - É óbvio que o Ban
co tinha balanço; é óbvio. Era questão de definir o cri
tério que cabia a uma autoridade. No caso, é juiz efeti
vamente, porque cabe ao Banco Central, nas liquida
ções de intervenções, esclarecer ou definir as linhas
em relação ao liquidante. É esse o processo da liqui
dação extrajudicial. Não há dúvida: se qualquer um
fosse à Justiça e o juiz determinasse - um juiz, não é
o juiz da liquidação extrajudicial, o Banco Central-, e
determinasse a publicação do balanço, eu teria que
fazer, de acordo com minhas convicções, provisio
nando ou não. O Colegiado, aliás. O Conselho Diretor
deveria ser feito. Nada disso foi feito, e nós ficamos
aguardando. Sem dúvida nenhuma, o Presidente da
Comissão de Inquérito nos instou diversas vezes. Eu
digo: eu não posso definir, porque a quem cabe definir
isso aí... Está numa norma efetivamente, mas uma
norma que vai alterar dispositivos que estão na lei. Eu
fiz tudo e tenho absoluta certeza. E essas comunica
ções foram feitas, todas. Todas. Eu acredito que o De
putado tem ali o relatório da Comissão de Inquérito.
Logo foi para o Ministério Público, para Ação de Res
ponsabilidade Civil, derivada da lei. E nós também, in
dividualmente, mandamos todos, todos, todos os re
latórios da auditoria do BANESPA. Todos.
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o SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Audito
res externos?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Auditores inter
nos, do próprio quadro do Banco, que fizeram basica
mente esse trabalho. Aí não tem criatividade muito
grande nossa.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Por que
o Presidente da Comissão de Sindicância, ontem, en
tão, negou-se a responder? Porque eu insisti, eu fui
até firme demais com ele, para ele me dar as irregula
ridades. E ele em momento nenhum disse.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Olha, Deputado,
eu não quero me trair pela memória. O relatório foi
dele.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Ele, por
várias vezes - não foi uma -, ele dizia que ele tinha
problema em fechar a Comissão de Sindicância por
que o senhor não fez o balanço. O senhor tinha algum
problema pessoal com ele?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Absolutamente, é
meu amigo particular e muito afetivo.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA- Mais um
motivo para ele não...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Mais um motivo
para não atendê-lo.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Sr. Relator, permite um aparte nessa pergunta?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Claro.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - A
preocupação que houve do Presidente do inquérito
era tão grande, que ele mandou um relatório para o
senhor, que o senhor recebeu e assinou no dia 5 de
maio como recebido, pedindo o balanço. E ele não
mandou só para o senhor. Ele mandou mais outros
dois relatórios, e o último deles em agosto - o senhor
já nem estava mais -, dirigido ao Presidente do Ban
co Central, Sr. Pérsio Arida, dizendo que ele precisa
va, para fechar o relatório, desse balanço. Então, a
pergunta do nobre Relator, e a nossa dúvida, é que
realmente parecia, parece que havia uma intenção
por parte do Banco Central em não publicar esse ba
lanço ou publicá-lo numa outra data, depois que já
passasse o tempo em que ele realmente deveria ter
sido publicado. Agora, a pergunta é a seguinte... o se
nhor está jogando a responsabilidade para o juiz, que,
na sua maneira de entender, é o Banco Central. Quer
dizer, o Banco Central é que deveria dizer para o se
nhor: publique. Aí é uma discordância de...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Critério deste,
Banco Central.
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O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA
Tudo bem. Mas a pergunta é a seguinte: se houve por
parte do Sr. Verzola esse sentimento, essa necessida
de do balanço, se ele dirigiu ao senhor, dirigiu a outras
instâncias do Banco Central e até ao Presidente, por
que o senhor entende que esse relatório demorou tan
to e não foi feito e não foi respondido ao Sr. Verzola?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Muito boa sua per
gunta, Deputado. Excelência, afastado há sete anos,
vamos dizer, dessas atividades de intervenção e liqui
dação, se não me engano, eu quase posso afirmar
que a Comissão de Inquérito não necessita do relató
rio do liquidante, do interventor. Não é com base no le
vantamento do liquidante, do interventor... Ela pode
inclusive ir por outros caminhos, se não me engano.
Eu não quero afirmar com convicção, por causa da
distância dos fatos.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA
Mas ele está dizendo a importância.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Óbvio. Se eu tenho
alguém para segurar...

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA
"Solicito de V.Sa. um posicionamento acerca das de
monstrações financeiras, na data-base da decretação
do regime especial, previstas tanto no art. 9°.." Isso
ele mandou para o senhor, mandou posteriormente
para o Subprocurador-Geral do Banco Central e, fi
nalmente, ao Presidente. Quer dizer, então, no enten
der dele, ele precisava desse balanço.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu... talvez aí seria
o caso de... eu não vou afirmar categoricamente. Mas
eu tenho absoluta, quase certeza de que não depen
deria absolutamente do meu balanço. A Comissão de
Inquérito...

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA
Só para concluir a minha...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu vou
pedir, na semana que vem, então, para o senhor vol
tar e ele voltar, e vou fazer uma acareação.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Eu queria só fazer aqui, Sr. Presidente....

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não precisa fazer
acareação.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Pela ordem, por favor. Eu gostaria de pedir somente,
Sr. Presidente, que fosse colocado nos autos que na
minha avaliação, no mínimo, houve incompetência
por parte da administração do RAET, porque não fi
cou muito claro, não estão muito claras para cada
uma das partes as suas responsabilidades. O Presi
dente do inquérito acha que é necessário que lhe
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mandem o balanço. O interventor acha que quem tem O SR. ALTINO DA CUNHA - Isso.
essa obrigação de dar a ordem para que ele faça o O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Quando
balanço é o Banco Central. Então, no mínimo, para a gente tem uma intervenção no banco, ou faz o sane-
não dizer que houve, que postergaram esse balanço amento do banco e dá as propostas que têm que ser
por questões políticas, no mínimo houve incompetên- feitas, senão o Banco Central entra outra vez e devol-
cia na gerência dessa administração, porque o balan~ ve para o dono, ou liquida o banco. Não foi feita nem
ço é um documento importantíssimo, até porque a lei uma coisa, nem outra. Aí que estou questionando. Por
determina assim. que não foi feita então nem uma coisa, nem outra?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Só para Fugiu-se das normas novamente? O que aconteceu?
que eu possa concluir aqui, por causa do tempo, O SR. ALTINO DA CUNHA - Se o senhor me
quando foi dada a intervenção do BANESPA, foi dito permite, Excelência, nós tínhamos, volto a dizer, um
que era uma intervenção para acertar as contas; que número absurdo. As rendas escriturais contabilizadas
teve problema e que o Banco seria devolvid_o pa.ra o em julho de 94 eram de 546 milhões. Isso é resultado,
Governo do Estado de São Paul~. Por que n~~ fOI d~- é lucro. Só que lucro entre aspas, porque não entra
volvido o Banco do Estado de São Paulo, se Ja no dia um centavo. Por isso que eu dizia: se eu não pago e
30 já tinham sido solucionados os depósitos do Ban- efetivamente entrego o dinheiro para o banco - eu
co do Brasil, as compensações, já não tinha mais o brincava sempre com banqueiro, aquele que às vezes
problema? Por que então não foi dev.olvido para o ~~- confunde e acha que imóvel é que vale... O banco pre-
vemo do Estado de São Paulo? OU ISSO foram notlcl- cisa é de dinheiro. Quando o cliente vai lá ele não quer
as da imprensa e nunca se pe~so~ em ser devolvido? tijolo; ele quer espécie, quer dinheiro. Então, o banco
A idéia era mesmo ver como flcana o Banco, fazer a tem que ter caixa, tem que ter Iiquidez. É esse o pro-
federalizarão ou a solução do Ban~~? Ou o senhor blema. Então, por que demorou tudo isso? Então, a
assumiu como... quando o senhor fOI, Ja era uma outra nossa ansiedade, Deputado, Excelência, é a mesma,
missão? tanto que nós apresentamos, as alternativas estão

O SR. ALTINO DA CUNHA - Nós estamos num bem delineadas. Não optamos por essa ou aquela so-
Parlamento, numa casa política por excelência. Então, lução. Só que, adotar essa solução, o caminho é esse;
eu vou me abster do aspecto político. Eu vou para o as- adotar a outra solução, deverá ser adotado o outro ca-
pecto legal. O que nós tínhamos que propor: medida minho. Não me cabia decidir se o Banco deveria conti-
de saneamento, e devolver ao respectivo dono. Ou a li- nuar sob o controle do acionista majoritário, o Gover-
quidação - seria o ato extremo. Então, dentro dos pas- no do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo,
sos que a lei preconizava. Nós, também nesse traba- melhor dizendo, ou até o ato extremo, que seria sua Ii-
lho, se o senhor se ater aí, Excelência, o senhor vai ver quidação e eventuais pagamentos de todos os credo-
o seguinte: nós propúnhamos, primeiro, a pressão do res ou não. Na liquidação haveria concurso etc.
empréstimo de liquidez era em torno de 5.500 milhões O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor
de reais, àquela época. Então, o Estado de São Paulo, falou sobre uma conta nas Ilhas Cayman...
para evitar que nós fôssemos... O SR. ALTINO DA CUNHA - Conta não, banco.

O SR. DEPU~A~O ROBSON TUMA - ? !uro O banco tem uma agência. Já tinha.
n~o ~r~ de quatro bllhoes e tanto, era de 500 mllhoes, O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ O banco
nao e ISSO? , . I' E I' . d' t s do. . tem uma agencia a. xp Ica uma COisa: Ire ore

. _O SR. ALTI~O DA CU.NHA.- CinCO pon~o ~InCO Banco podem ter conta no próprio banco desde que
mllhoes a nec~ssl~ade de finanCiamento d.e IIqUldez. seja com créditos, não é isso, desde que não seja das
O Estado, entao, tlnh~ ~ue aportar 5.? !'I ~ senho~ linhas especiais, né? A norma do Banco permite que
me p.ergunta: ~as a .dlvlda era de 9 bllho~s. Re~a? diretores do Banco tenham conta no próprio banco. A
n~sclam 4 bllho~s ainda. ~omo é que V~I ser fel~o ~ pergunta que eu faço: existia algum diretor ou funcio-
Na0 pode ser feito como Vinha ~endo feito anteno~ ., d BANESPA que detinha conta nas ilhas Cay-
mente, eu ilustr~i. Eu permito aqUi colocar por que ml- ~a;~~ n~ agência das Ilhas Cayman?
nha preocupaçao. .

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Isso eu . O SR. ~LTI~O DA_CUNHA - Com toda a slnce-
entendi, tudo bem. A minha resposta está na sua pri- ndade, eu nao seI. Eu nao posso lhe responder.
meira frase. O senhor falou assim: eu não vou me ater O SR. DEPUTADO ROBSON TU MA -:- ~ senhor
aos aspectos políticos, eu vou entrar nos aspectos ju- disse que o descoberto era cerca de 400 ~llhoes, 5?O
rídicos. milhões. O problema que houve para a Intervençao
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era um problema no balanço de quatrocentos e tantos outros critérios, não é isso? Por que foram... o próprio
milhões. Por que depois, então, em agosto, se apre- Banco do Brasil. Sou informado de que teve critérios
sentou uma conta de furo de quatro bilhões e tanto, diferentes. O senhor saberia me dizer por que foram
quase 5 bilhões? adotados critérios diferentes? E na opinião do senhor,

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não. Está aí como são tomados esses critérios? Como é que se
justamente. O senhor já me fez prevaricar, já me en- contabilizou inclusive a dívida do Estado com o
quadrou, mas eu coloquei isso bem nítido. BANESPA em créditos de liquidação? Porque foi feito

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então isso?
vamos voltar nesse assunto. O SR. ALTINO DA CUNHA - A pe~gunta é .

O SR. ALTINO DA CUNHA _ Inclusive o pesso- agora nos ajuda bastante a sua pergunta. A ép~ca .
ai não entende. A dívida do Estado de São Paulo era 9 O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Nao es-
bilhões. O patrimônio líquido era 1.4. É uma boa per- tou querendo atra~alhar o senhor, estou querendo
gunta. Mas diz: poxa, mas como é que eu, colocando que o senhor me ajude mesmo.
a dívida e fazendo a provisão, por que cai para 4.7 e O SR. ALTINO ~A C~NHA - Não, absolu!a-
não para 7 bilhões? É porque - é bem complexo e não mente. Eu acho que estao mUito be~ colocadas as In-
é bem o.k. - há uma série de ajustes, em virtude do dagações e nos ajudam bastante. A época nós tínha-
prejuízo ocasionado por essa operação, que dão uma mos dois problemas efeti~amente. Não era só. o
série de diferimentos fiscais. É esse o problema. Ago- BANESPA,.era.a Nossa Caixa, ~osso Banco. ObVia-
ra, quando eu coloco a questão, eu quero deixar bem mente, eu fiquei afastado; 31 de Julho de 1995 eu me
nítido isso. afastei do BANESPA. Mas nada me impede que

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ Eu preci- acomp~nhe_pelos jornais, pel,a r~vista, p<:r um~ série
so perguntar o ue eu não sei né? de p~bll?açoes os dado~..E nos VI.n:'~S... nao ~~I quan-

q, do fOI feito o acerto da divida credltlcla e da divida mo-
O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, eu também fi- biliária do Estado de São Paulo. A dívida creditícia à

quei pe~plex~ também na ~poca, tanto que os núme- época que foi feito o acerto, pelo menos o que foi v~i-
ro.s aquI... FOI um trabalho Insano. pa.ra chegar a ess~ culado e muita gente... ela chegou a 30 bilhões, mais
n~mero. Mas vam~s ser perfecclomstas. Eram 4 bl- ou menos 30 bilhões de dólares, porque à época o dó-
Ihoes e 500 o passIvo a descoberto. lar era 1 por 1. A dívida mobiliária, 23 bilhões de dóla-

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor res. Aí nós temos 53 bilhões de dólares. A Nossa Cai-
foi o primeiro administrador da intervenção. O senhor xa, Nosso Banco também entrou, e foi feito o acerto,
pode me apontar quais foram as falhas das adminis- embora não tivesse aplicado a elas as medidas ex-
trações passadas do Banco? cepcionais do RAET, porque à época ela tinha garan-

O SR. ALTINO DA CUNHA - Olha, eu prefiro, tias - parece que era isso, eu não posso afirmar -
porque nós estamos muito ungidos... Vamos colocar para obter os financiamentos e...
falhas da administração passada do Banco. Ao longo O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
do tempo, se verificarmos... eu, de memória, algumas Fleury) - Me desculpe. Eu só, a bem da verdade e
coisas... Nós tivemos, de 89 e 90, uma participação para ajudar sua memória, a Nossa Caixa, Nosso Ban-
do endividamento público do Estado de São Paulo, co fez o acerto, com base na resolução, em 30 de de-
que saiu (90, 91) para 34% e chegou, em 1990, che- zembro de 1994. É o que consta inclusive de todos os
gou a 90%. Em 89 era 34, chegou a 90%. Então, a ad- documentos que nós temos aqui. Não foi depois, não.
ministração teve problemas, conforme relatado, numa Então, não entrou nesse cálculo que o senhor está se
série de operações. Foi meu ponto de vista objetivo, referindo.
que nos coube examinar. Havia uma série de restri- O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu agradeço o so-
ções, questão de concepção, de análise. Mas eu não corro. Inclusive eu projetei no futuro... a Caixa só foi
diria que nós podemos dizer: "Está tudo equivocado", salva no futuro com aporte de 7 bilhões de dólares.
e nem era o ãmbito do nosso trabalho, não. Foi isso que aconteceu. Então, a salvação da Caixa e

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu que- do BANESPA, somados - e aí representa o Estado de
ria fazer mais três perguntas para o senhor, até junto São Paulo: 60 bilhões de dólares. Foi isso o número.
com a assessoria aqui, que me trouxe. O que levou o Agora, Presidente, me socorrer, é verdade. Eu não
Banco Central a aplicar a Resolução 1.748 e adotar sabia do...
critérios diferentes em relação ao BANESPA e a ou- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Quanto?
tros bancos? Os critérios, parece que da Caixa teve Sessenta bilhões?
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o SR. ALTINO DA CUNHA - Foi com base na
quela proposta que ele também nos encaminhou
aqui.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sessen
ta bilhões de dólares?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Sessenta bilhões
de dólares. Se eu tiver... à época que...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E arreca
dou nove na venda, então era melhor ter fechado o
banco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - É bom lembrar, para que o número não fique
um número vago: durante a RAET houve novas con
cessões de crédito, porque isso aí não decorreu da
taxa de juros que foi praticada pelo próprio Banco
Central? É isso que eu queria que o senhor respon
desse, por favor, porque senão fica parecendo aqui
que... eu gostaria que o senhor respondesse. Che
gou-se a esse número três anos depois porque o Go
verno Covas fez alguma irregularidade ou chegou-se
a esse número em razão da taxa de juros, única e ex
clusivamente? É isso que eu gostaria de saber.

O SR. ALTINO DA CUNHA - No próprio relató
rio eu também faço esse comentário....

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu queria que o senhor falasse mais próxi
mo do microfone, por causa da gravação.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Desculpe. No pró
prio relatório nós fizemos esse comentário, porque as
taxas efetivamente praticadas cada vez mais agrava
vam a situação do Banco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não, a pergunta que eu fiz para o senhor é
outra, desculpe.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Mas continuou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Nós temos... O senhor deu números de 94,
agora deu os números de três anos depois, quando
foi feito o acerto. Eu pergunto ao senhor: do que de
correu esse aumento? Eu acho que é fácil de respon
der. Acho que todo mundo sabe.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, sem dúvida
nenhuma. Era capitalização de encargos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Hein?

O SR. ALTINO DA CUNHA - A capitalização
dos encargos, cobrança de encargos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
F1eury) - Então, cobrança de juros?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Taxa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Taxa de juros praticada pelo Banco Central.
Perfeito. Era isso que eu queria que ficasse...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Pelo mercado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Pelo mercado. Bom, quem fixa é o Banco
Central, que toda vez que tem uma reunião para deci
dir taxa de juros pára o País.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Sr.
Presidente, só a dívida, só os 9 bilhões de operações
de crédito com o Estado viraram 18 bilhões quando
do acerto da federalização.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não, isso para ficar bem claro ...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Sem nenhuma operação nova.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - ... bem claro, porque nós temos pessoas
que talvez não entendam bem esses números...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu que
ria depois que a assessoria do Banco Central pudes
se me encaminhar o índice - eu queria oficialmente,
não queria dos que têm nos documentos - oficial que
foi estabelecido de juros nos aspectos da dívida do
BANESPA. Eu queria também os índices oficiais que
eram aplicados ao mercado na época, para saber se
eram iguais ou se houve diferença.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não, eu
só...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu posso fazer
um...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Claro.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Um detalhe tam
bém que é significativo: esses 80% dos crédrtos do
Estado de São Paulo davam uma remuneração ao
Banco de 0,5%, meio por cento ao mês, de remunera
ção sobre o total, o que dava um resuhado excepcional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu insisto que o senhor fale próximo ao mi
crofone, por favor.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Desculpe-me. A
remuneração do Banco - isso já vinha de longa data
-, o contrato... então não precisava eu fazer mais ope
rações. A minha rentabilidade, a minha remuneração
seria assegurada de qualquer forma, porque no con
trato original, quanto mais a dívida crescesse, mais o
Banco ganharia - 0.5% de 10 bilhões dá 50 milhões
ao mês, se eu não estiver equivocado. Cinqüenta bi
lhões.



O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu vou
dar para o senhor até terça-feira da próxima semana
para o senhor me mandar a lei que lhe deu o direito de
não produzir o balanço do Banco. O senhor tem até
terça-feira para consultar tantos quantos assessores
jurídicos ou advogados que o senhor quiser para me
apresentar as alegações legais que lhe deram o direi
to de não apresentar balanço. Assim a gente não fica
aqui discutindo e nem eu deixo o senhor...

O SR. ALTINO DA CUNHA - lá. Eu só queria
dizer que a responsabilidade - e deixar bem claro que
a gente está querendo individualizar -, ali fala em
conselho diretor.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - É claro.
Eu, quando eu falo do senhor, eu não estou falando
do senhor. Eu estou responsabilizando não só o Con
selho. Mas o senhor já me disse aqui que disse ao
Presidente do Banco Central à época que não tinha
fe~o, e ele também não fez nada. Então, eu não estou
responsabilizando o senhor. É que neste momento
está me esclarecendo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Veio alguma resposta do Banco Central à
sua solicitação até o dia que o senhor saiu?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Fiz uma, duas, rei
terei. Não veio resposta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
FJeury) - Ninguém respondeu?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Ninguém respon
deu.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então,
eu não posso responsabilizar só o senhor. Mas eu
não quero criar injustiça nenhuma, nem na interven
ção, nem na época da federalização, nem nas admi
nistrações passadas, nem nada. Eu quero fazer a coi-

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu não quero lhe
tomar o tempo...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ... de que
o senhor tinha o direito de não fazer o balanço e de
mandar um ofício para o Banco Central para pergun
tar o que fazer. Eu gostaria... eu estou mostrando para
o senhor uma lei e seu artigo. Eu queria que o senhor
se defendesse, como jurista, exatamente da mesma
maneira.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu vou fazer o se
guinte: eu tenho uma assessoria que está lá atrás. Eu
estou aqui na frente.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não. Eu
estou com um outro advogado, que é da assessoria
ali, e ele veio aqui confirmar somente aquilo que eu ti-
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio nha ouvido ontem do Dr. Verzola, que é seu colega,
Fleury) - Obrigado. não é meu. O senhor disse que é um advogado. Se o

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu que- senhor fosse economista, eu não faria isso com o se-
ria fazer uma última pergunta. Eu não quero ser injus- nhor. Mas o senhor disse que é advogado, o senhor
to. A assessoria jurídica me informou que realmente é conhece lei. Eu até discuti aqui com o senhor. O se-
um ato de prevaricação, e eu quero lhe daro direito de nhor falou que era a Resolução 1.748. Eu falei: mas a
me mostrar que não houve. Eu estou com a Lei 6.024, resolução não pode se sobrepor à lei.
que foi uma cópia. .. uma cópia, não. Aliás, é o docu- O SR. ALTINO DA CUNHA - Do processo de li-
mento que estava na mão ontem do Dr. Verzola e su- quidação foi regra subsidiária, mas tudo bem. Eu não
blinhado por ele - ele. Essa canetinha aqui é dele. vou fazer. ..
Inclusive o assessor do Banco Central estava aqui e é O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu não
testemunha - ele está aí, pode dizer se não é - que quero criar injustiças e fazer qualquer tipo de indicia-
essas pastas eram dele, que isso aqui foi dele, e inclu- mento injusto no meu relatório. Então, eu vou fazer o
sive estou tirando cópia. A Lei n° 6.024, de 13 de mar- seguinte...
ço de 1974, que dispõe sobre a intervenção, a Iiquida- O SR. ALTINO DA CUNHA - À vista do relató-
ção extrajudicial em instituições financeiras e dá ou- rio ...
tras providências, no seu art. 9° - sublinhado por ele,
porque ele me mostrou ontem -, alínea b, diz o se
guinte: "Levantará um balanço geral e o inventário de
todos os livros...". E ele pára com a caneta aqui, e eu
continuo lendo a alínea b: "...documentos, dinheiro e
demais bens de entidade, ainda que em poder de ter
ceiros, a qualquer Utulo."

O SR. ALTINO DA CUNHA - Tudo isso foi fe~o.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - A per
gunta que eu faço para o senhor: o senhor não entre
gou o balanço e disse que perguntou para o juiz,
como o senhor chama - eu chamo de órgão fiscaliza
dor, mas cada um dá o nome que quer ao Banco Cen
traI. O senhor diz que mandou para ele e o senhor não
prevaricou, por causa da Resolução 1.748.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não. Da pró
pria 6.024.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então eu
peço para o senhor me mostrar aonde está escrito na
leL..
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sa justa. Então eu vou dar para o senhor até terça-fei
ra para o senhor me dar - eu não quero aspectos de
interpretação jurídica; eu estou dando para o senhor o
seguinte: eu estou lhe dando uma lei - ou uma lei que
contrapõe a esta, que seja posterior, ou algo superior
à lei: uma lei complementar, um artigo constitucional.
Enfim, algo que lhe desse esse direito. Me dizer o arti
go, me dizer a lei, o artigo e, obviamente, seus incisos.
Eu estou satisfeito. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Passo a palavra ao Deputado Ricardo Ber
zoini, como autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Sr.
Presidente, Sr. Relator, a impressão é que esse mi
crofone está com o som mais baixo do que os outros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
F1eury) - Peço que...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Au
mentar o volume do som.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - ... o Serviço de Som aumente o volume do
microfone do Deputado Ricardo Berzoini.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Sr.
Presidente, Sr. Relator, embora estejamos ainda no
inicio da fase de audiências públicas e de depoimen
tos, começa a ficar claro o tipo de comportamento que
o Banco Central teve durante o processo de adminis
tração especial temporária do BANESPA. Parece ina
ceitável que o interventor, presidente do Conselho Di
retor em regime de intervenção, cobre do Banco Cen
trai posicionamento se o Presidente do Banco Central
não responda, se omita de cumprir uma função que é
sua, uma vez que a administração especial temporá
ria justamente ela se dá numa situação de excepcio
nalidade. E uma série de providências têm que ser to
madas, e o administrador do Banco tem responsabili
dades que têm que ser cobradas, e estão sendo co
bradas hoje aqui, tantos anos depois. Mas eu acho
que algumas questões ficam mais claras à medida
que nós vamos obtendo essas informações. Uma
questão fundamental que consta do documento que o
senhor depoente apresentou aqui hoje é que a cober
tura da dificuldade de liquidez do BANESPA, no mo
mento da intervenção, se deu numa parte por troca de
títulos estaduais pelas LBCs, empréstimos de liqui
dez do próprio Banco Central, e uma parte através da
GEROF do Banco do Brasil. Isso no dia 30 de dezem
bro de 1994. Esses procedimentos até então vinham
sendo sustentados pelo interbancário e pelas linhas
de liquidez do Banco Central até o dia 29, quando se
deu a intervenção. Então, a pergunta que eu faço: na
sua interpretação e na sua opinião - obviamente é

uma pergunta subjetiva porque depende de opinião,
mas opinião de um técnico que esteve acostumado a
lidar com questões desse tipo durante muito tempo:
qual seria o prejuízo de manter a sustentação do
BANESPA, já que vinha há tanto tempo sustentado
por esse tipo de procedimento, por mais três dias, e
permitir que o novo Governo, eleito pelas urnas de
mocraticamente, pudesse decidir ou tomar providên
cias, enfim, estabelecer uma negociação com o Ban
co Central para viabilizar uma solução que não ne
cessariamente a RAET? No seu entendimento, como
homem do Banco Central, profissional do sistema fi
nanceiro, qual seria o prejuízo? O agravamento disso
seria, em dois ou três dias, de qual montante ou de
qual perspectiva, do ponto de vista técnico?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu não gostaria de
deixar de responder à pergunta. Eu não, absoluta
mente. Vamos colocar as coisas no aspecto formal.
Da possibilidade ou não, eu acho que a pergunta é
pertinente, é lógica, eu não tenho dúvida nenhuma.
Sob o aspecto formal, o Banco do Brasil e a Caixa
Econômica Federal, que eram os grandes financiado
res do BANESPA até aquela data, ou seja, até o dia
29, se negaram a passar recurso no CDI para o
BANESPA. O que aconteceu naquele dia, segundo o
relato? O BANESPA começou a procurar garantias
para ir à assistência financeira do Banco Central do
Brasil, e a Caixa Econômica também. A Nossa Caixa,
Nosso Banco também deixou de ser financiada no
CDI, parece que é isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não, não. A Caixa Econômica ofereceu as
garantias, o Banco Central não aceitou.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Ah, foi isso? Creio
que o esclarecimento, não tenho que fazer nenhuma
contestação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O Banco do Brasil se negou a continuar a fa
zer a sustentação?

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Banco do Brasil e Caixa, que eram os grandes financi
adores, até...

O SR. ALTINO DA CUNHA- É. E vonou depois...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Bancos controlados pelo Tescuro Nacional, sob as or
dens do Ministro da Fazenda. Estou só querendo cir
cunstanciar, para perceber... eu quero dizer o seguin
te: eu sou suplente da CPI do PROER. O Dr. Maurício
Schulmann, que era Presidente da FEBRABAN e
executivo do Bamerindus, acabou de citar lá - foi um
pouco antes de eu vir para essa reunião - que o Ban-
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co Central adotava como procedimento para levar os
bancos ao PROER e, portanto, poder fazer a transfe
rência, que talvez tenha resultado aí em polpudas co
missões para alguns que tenham participado dessa
negociação - a acusação é minha e faço publicamen
te -, levava esses bancos a uma situação de depen
der exclusivamente do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal até o momento em que dava or
dens para esses dois bancos suspenderem, cortarem
o tubo de oxigênio e forçar o Banco a entrar no
PROER.lsso aconteceu, segundo ele, pelo menos no
caso do Bamerindus e no caso do Banco Nacional.
Nesse caso, particularmente, dá para caracterizar
que, ao apagar das luzes de um governo, o Banco do
Brasil e a Caixa Econômica Federal também cortaram
o oxigênio do BANESPA. É isso? Eu só quero que o
senhor concorde com essa última... concorde ou dis
corde dessa última pergunta.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu não concordo
nem discordo. Eu te dei a fotografia, a interpretação...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- A
informação. A parte da interpretação é minha. Essa
última pergunta é se cortaram o oxigênio no dia 29 de
dezembro de 94. No seu entendimento, então, a pos
sibilidade de manter esse financiamento por mais três
ou quatro dias era, tecnicamente...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Aí não me...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - É
uma opinião, é subjetivo.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu não sou admi
nistrador do Banco do Brasil nem da Caixa Econômi
ca Federal e não tenho poderes junto à Caixa Econô
mica e nem ao Banco do Brasil. Então, eu não sei o
que presidiu essa decisão aí de eventualmente... não
sei se a Caixa também teria os recursos. Há uma sé
rie de interrogações...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Doutor, desculpe eu interromper. Por favor, é
só colocar mais próximo...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Desculpe, Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O microfone não morde.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não morde, ainda
bem. (Risos.) Mas não sei se a Caixa e o Banco do
Brasil também teriam recursos naquele dia. Não sei.
Isso tudo eles estão apurando.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- É
curioso que todos os bancos percam a capacidade de
financiar assim às vésperas do final do Governo.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, mas...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI-Isso
daí já é comentado.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Excelência, não.
Só eramfinanciadores do BANESPAo Banco Central,
na assistência financeira, a Caixa Econômica e o
Banco do Brasil. ..

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Sim.

O SR. ALTINO DA CUNHA - ... porque os de
mais bancos privados já tinham saído há algum tempo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Com a campanha que a imprensa fez, até eu sairia. A
imprensa estava há três meses fazendo campanha
contra o BANESPA

O SR. ALTINO DA CUNHA - E continuou depois
da intervenção.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - E
continuou, mas até a intervenção. Foi uma campanha
nacional de revistas e jornais pela intervenção ou até
liquidação do BANESPA. Portanto, é óbvio que os
bancos estão sendo sinalizados, recebendo os avi
sos, inclusive através do Governo Federal de que,
"Olha, o BANESPA está mal, o BANESPA está mal".
Eu queria mudar um pouco de foco e fazer uma per
gunta para o senhor. O senhor falou sobre a decisão
de mudar o critério de contabilidade de títulos da dívi
da externa que o BANESPA detinha, e o senhor falou
que essa decisão se devia a um critério de boa prática
bancária, boa técnica bancária.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Conservadora.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI-Isso.
Conservadora e me parece que é razoável. Pessoal
mente, eu não sou contrário. Aí vai novamente uma
pergunta sobre a sua opinião técnica. No caso do pro
cesso de aplicação do PROER no Banco Nacional, o
Banco Central autorizou o Banco Nacional a comprar
títulos do FCVS do BRADESCO; Itaú; UNIBANCO;
BCN, Nossa Caixa, Nosso Banco - e mais um banco
que eu não me recordo - por 50% do valor de face,
quando não valia nem 30% do valor de face, e aceitou
como garantia esses títulos, que não tinham Iiquidez
no mercado, por 83% do valor de face - praticamente o
limite máximo que ele poderia aceitar. O senhor consi
dera essa uma boa técnica bancária? Isso não é con
traditório com o posicionamento de contabilização dos
títulos da dívida externa brasileira?

O SR. ALTINO DA CUNHA - O senhor está fa
lando opinar aqui.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - É
uma opinião. Essa Comissão é sobre fatos, mas tam
bém sobre opiniões.



não.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Eram do BRADESCO, Itaú e UNIBANCO. Foram ofe
recidos pelo Banco Nacional sobre o PROER como
garantia de um empréstimo bancário do Banco Cen
traI. (Pausa.) A sua expressão já me satisfaz.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Se VExa. me permite, pela oportunidade, o
senhor se referiu exatamente sobre essa provisão re
lativa aos títulos da dívida pública. Veja bem, o lança
mento com o deságio não é feito apenas e tão-so
mente em relação aos bancos que estão com esses
títulos no mercado, que negociam esses títulos? E eu
pergunto isso por uma razão objetiva. Depois que o
senhor ficou no banco, foi vendido algum título?
Antes?

O SR. ALTINO DA CUNHA - No meu período,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - No seu período não foi?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - V.Exa. sabia que quando aqueles irmãos, um
especulador estrangeiro que era um americano - da
qui a pouco eu vou achar o nome dele aqui -, quando
ele estava tentando comprar todos os títulos da dívida
pública brasileira, VExa. tinha conhecimento de que o
Presidente do Banco Central entrou em contato com
o BANESPA e pediu para o BANESPA manter os seus
títulos, não vendê-los, e que foi dito a ele que os títu
los eram para resgate final? E, finalmente, terminan
do a pergunta, VExa. sabia também que no mesmo
ano de 1994 o Banco do Brasil foi autorizado a lançar,
por valor de face e não pelo valor de mercado - dois
pesos e duas medidas? É isso que eu queria que fos
se esclarecido.
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O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu sei. Eu não vi o O SR. ALTINO DA CUNHA - Quanto a essa
fato concreto em si. Eu não gostaria de opinar... operação, esse pedido para manutenção dos títulos

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Mas do exterior em carteira, eu não tive nenhum contato. O
o caso que eu descrevi, se fosse em tese, se não ti- único contato, é bom colocar, sobre papéis era os pa-
vesse nomes, o senhor diria que é uma boa técnica péis da CESP, em que nós estávamos procurando fa-
bancária, por parte do Banco Central, que é um ban- zer alguma operação junto ao BNDES para ver se o
co, embora não um banco comercial, e que tem que BNDES comprava para a carteira dele esses papéis.
também ter preocupação com o seu ativo e com o seu Acabou isso não dando resultado, e não deu tempo, e
passivo? não sei o que foi adiante. Mas sobre a operação, a co-

O SR. ALTINO DA CUNHA - Esses ativos é o locação do valor de face, eu sei. O Banco do Brasil
FCVS? pode colocar o valor de face ou não. O Banco do Bra

sil é um banco que está, vamos dizer, in bonis, como
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - chamam, está funcionando, não tem processo...

Créditos do FCVS.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eram do Banco Fleury) _ Deu prejuízo de 8 bilhões de dólares em 95.
Central?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu estou dando a
minha condição num regime especial e temporário;
eu não estou dizendo se deve ou não o Banco do Bra
sil fazer. A rigor, todas as instituições deveriam fazer o
provisionamento dos papéis. Caiu, se subir, aumenta,
dá resultado. Se cair, vai recolher o prejuízo. Isso é o
que nós temos que fazer. Mas por que no RAET nós
nem ponderamos essa possibilidade? Porque o regi
me era excepcional. Então, nós estávamos ali cami
nhando para uma solução que teria uma excepciona
lidade. Se fosse o caso aplicar uma liquidação, nós te
ríamos um patrimônio aferido de maneira correta e di
reta. Então, não estou duvidando...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Esse lançamento não contraria o parecer
dado pelo próprio Banco Central, pelo DENOR - De
partamento de Normas?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu não conheço
esse parecer e eu acho que ele deve se referir a caso
específico de consulta. Vamos dizer, em tese, que eu
vou carregar o papel até o vencimento final. Pode ser
um caso desse. Eu me comprometo a levar o papel
até o seu vencimento, por isso vou contabilizar pelo
valor de face. Acontece que ali no BANESPA eu não
posso me comprometer a levar esse papel até o final,
até o vencimento, não porque eu vou negociar com
especulador no exterior, não é esse o objetivo. É que
eu posso ter, no meio do caminho, um processo de li
quidação. É esse o dado. Não é o entendimento de
que eu vou vender o papel. Agora, eu também devia 
se é esse o entendimento, se é esse o entendimento
do DENOR, desculpe -, todos os casos deveriam 
eu estou com o Deputado -, contabilizar pelo valor de
mercado, porque é o preço que eu posso apurar. Qu
alquer problema de Iiquidez, eu vendo e realizo. Isso é
minha opinião, e aí eu sustento.
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O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Mas ou menos o seu caminho. porque é muito tênue isso
a parte podre do Banco Nacional foi autorizada a en- aí. Porque eu recebi uma carta do Banco Central au-
tregar como titulos do FCVS por 83% do valor de face, torizando a operação, deu o limite. Mas o Banco aca-
quando no mercado não tem nem Iiquidez para nego- bou fazendo, não obedecendo aos critérios.
ciar. E se tivesse, os técnicos do mercado diriam no O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Na
máximo 30% do valor de face. Eu queria fazer uma época quem era o Presidente do BANESPA. o senhor
outra pergunta em relação às operações ARO. que se lembra? Era o Sr. Valdir Kubuck?
tanto no relatório do Dr. Verzola quanto no seu docu- O SR. ALTINO DA CUNHA - Era. Era o Valdir.
mento demonstram ter tido um peso muito expressivo O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Em
no comprometimento da situação do BANESPA. Uma 1990?
das operações foi aprovada no dia 6 de setembro de O SR. ALTINO DA CUNHA - Era.
90. Na época. um departamento técnico interno do O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI _ E
BANESPA. o DEURB, protocolou carta, no dia 28 de quem que era o Delegado Regional do Banco Central
agosto. no Departamento Regional de São Paulo do em São Paulo?
Banco Central - a carta de 28 de agosto - no dia 30
de agosto. Todavia, no dia 29 de agosto, o próprio O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu.
DEURB exala seu parecer sobre a operação. onde. O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- E o
no item b, afirma que a proposta não atende ao dis- senhor aprovou isso?
posto no art. 2° da Resolução 1.687, de 21 de feverei- O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu não aprovei co-
ro de 90. do BACEN. com relação aos limites de diver- isa nenhuma.
sificação de risco para o cliente, estabelecidos pela O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - A
Resolução 1.559 e Circular 1.470, ambas do BACEN, Delegacia Regional do Banco Central aprovou.
datadas, respectivamente. de 22 de dezembro de O SR. ALTINO DA CUNHA - Não aprovei coisa
1988 e 12 de abril de 89. Esse parecer não acompa- nenhuma. O processo é de um departamento que cui-
nhou a carta protocolada no Banco Central. O Sr. Ge- da.... Por isso que digo haver vários bancos centrais.
raldo Sarmento, chefe do departamento, o DEURB, Inclusive agora. na reestruturação, o problema de
autorizou a operação. apesar do parecer contrário competência técnica, competência administrativa.
dos subordinados. e encaminhou para a Diretoria. Em Então, essa área é a Dívida Pública que examina. E o
3 de setembro de 90, o Banco Central responde ao Chefe da Divisão que cuida disso é que deve ter assi-
BANESPA, aprovando a operação. Curioso que os nado a carta.
funcionários do Banco Central que assinam a autori- O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- E
zação. em seu parecer, analisam apenas aspectos de ele se reporta a quem?
enquadramento da Operação 94/89 do Senado Fede- O SR. ALTINO DA CUNHA - Ao Chefe do De-
ra!. Apesar do elevado valor envolvido, não é feita ne- partamento da Dívida Pública.
nhuma análise sob o ponto de vista do enquadramen- O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI _
to das mesmas nas normas do Banco Central. Limi- Aqui em Brasília?
tam-se apenas a ressaltar que a mesma não elimina a O SR. ALTINO DA CUNHA _ É.
necessidade de serem observadas as demais nor-
mas regulamentares em vigor. Num período de con- O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Ele
juntura recessiva - 1990, Plano Collor, queda de arre- não se reporta ao Delegado Regional?
cadação de ICMS e outras dificuldades para o Estado O SR. ALTINO DA CUNHA - Administrativa-
-, o senhor considera que essa aprovação foi correta, mente, sim.
da operação ARO? O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - A

O SR. ALTINO DA CUNHA _ É uma das coisas, supervisão bancária em São Paulo é responsabilida-
eu acho, à época o Banco Central, realmente, tem vá- de do Delegado Regional?
rios bancos centrais. Cada departamento funciona O SR. ALTINO DA CUNHA - Acabou. Inclusive...
como um banco central. Quando ele diz: "devendo ser O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI -
enquadrado", eu questionei essa questão: "como, en- Não. não. Quero saber da época.
quadrado? O Banco Central diz sim ou não; ou nega O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. a supervisão,
ou aprova." Era esse o nosso entendimento. Mas ele não. O Banco Central tinha, aí é que estava...
disse: "não. os limites de risco, de concentração de O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- A
crédito...u Está ai nesse parágrafo final. Eu tenho mais Delegacia Regional.



49350 Quillta-tcira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 200 I

o SR. ALTINO DA CUNHA - ... acabou com a fi
gura...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Qu
ais são as competências em síntese da Delegacia
Regional em 1990?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Representar o
Banco Central lá na área.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Mas
em que tipo de atividade, que tipo de competência?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Havia a competên
cia, aí é que está, que era dada diretamente pelo Che
fe da Unidade ao Chefe da Divisão. Havia outras, por
uma gentileza, ele transferia ao Delegado, que imedi
atamente transferia ao Chefe da Divisão, até para
uma questão de organicidade. Eu não estou fugindo à
responsabilidade, não é bem esse o espírito da coisa.
Todos os processos referentes.à dívida pública, à fis
calização, tinham um departamento. É o DEFIS, no
caso da fiscalização; da dívida pública, o DEMAB que
cuidava disso; e eles tinham e têm, agora com mais
ênfase ainda, a liberdade total para encaminhar esse
processo. Então, a competência regimental, vamos
assim dizer, era essa. É claro que o Delegado repre
sentava lá o Banco naquela área.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Então, nesse caso, o Diretor da Dívida Pública é o
responsável em última instância por essa decisão?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Competência é
delegada para ele...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- A
competência é da Diretoria da Dívida Pública?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Da Dívida Pública.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O
Delegado Regional não tem nenhum tipo de atribui
ção nesse tipo de aprovação?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Pode até atrapa
lhar, pode até atrapalhar.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Mas, se atrapalhar, nesse caso, seria bom, se atrapa
lhasse. Ele tem que dar algum parecer?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. Não.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Não
tinha que dar parecer nenhum, não tem nenhuma fun
ção administrativa nesse processo?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA
Sr. Presidente, pela ordem, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Pois não.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Eu tenho aqui um documento onde o senhor dá o "de
acordo" a respeito da operação.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Qual é essa ope
ração?

(InteIVenção inaudfvel.)

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Vou pe
dir só para o senhor responder no microfone.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Pois não. Está
aqui. Está lido aqui com a informação de que relativa
mente a operação pretendida. Aqui vem o despacho,
meu, sem dúvida, para atrapalhar, porque o encami
nhamento foi para o Diretor da área. Não era, não
tem... "Acrescentamos ainda, consoante entendimen
to do Chefe do DEDIP nesta data - porque nós cons
tamos para o Chefe -, nesta data, a presente autori
zação deverá ser condicionada à manifestação do
DEOF." Todos os setores são técnicos. É que eu ago
ra me recordo o que nós podíamos fazer. Aqui está o
Chefe da Divisão. Era um assunto realmente que de
mandava uma preocupação muito grande, tanto que
ele levou imediatamente ao Exmo. Sr. Diretor. Nós
mandamos para lá, e informamos que ele tinha falado
com o Chefe do Departamento da Dívida Pública. nós
fizemos o encaminhamento ao Diretor.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Nesse caso, o que está no relatório da CPI do
BANESPA da Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo é uma acusação infundada? E textualmen
te, diz o seguinte: "Negligência e responsabilidade de
omissão no trato do erário público. Esses são os adje
tivos que podemos imputar à Direção do Banco Cen
trai em São Paulo, inclusive ao seu Delegado Regio
nal da época, Sr. Altino da Cunha, que, por ironia do
destino, foi nomeado como Interventor-Presidente do
BANESPA, que ele mesmo ajudou a quebrar, pois
não podemos admitir que uma operação de tamanha
grandeza tenha sido analisada de forma tão burocráti
ca e irresponsável:'

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, eu acho que
está bonito, bem escrito. O papel aceita tudo. Aconte
ce que não pode...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Isso
aqui é um documento oficial de uma instância do Po
der Legislativo...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, exato.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- ...
que merece o respeito.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, merece total
respeito. Quanto a isso não tenho a menor dúvida.



O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - A
atuação do ex-Diretor Edson Bonan, teve um papel,
foi objeto de algum tipo de avaliação por parte do
Conselho Diretor nesse período? A relevância que ele
tinha como participante dessas operações que esta
vam com problemas, operações em curso anormal?
No relatório, o nome do Sr. Edson Bonan aparece vá
rias vezes. O senhor poderia rapidamente descrever a
caracterização que os senhores fizeram da atuação
do Sr. Edson Bonan naquele período?

O SR. ALTINO DA CUNHA - O Sr. Bonan era
um Diretor, Vice-Presidente de Operações, se não
me engano.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Vice-Presidente.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Vice-Presidente.
Eu me recordo porque ele foi muito citado, era funcio
nário inclusive de carreira do Banco, ou não. Mas
esse nome não me é estranho. Ele aparece em mui
tas situações, inclusive de encaminhamento de ope
rações que foram feitas irregularmente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Alguém procurou o senhor representando a
VEGASOPAVE?

O SR. ALTINO DA CUNHA - VEGASOPAVE
olha, sinceramente, que que é VEGASOPAVE? S~
me der um nome talvez eu me recorde.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - É
uma das empresas. Sr. Michael Paul Zetlin o procurou
alguma vez representando a VEGASOPAVE?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Para tratar de
VEGASOPAVE, não. O Michael é o Secretário, não é
- se não me engano -, ...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Se
cretário dos Transportes de São Paulo.

O SR. ALTINO DA CUNHA - ... que queria
eventualmente até entrar na...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Re
presentou a VEGASOPAVE junto ao BANESPA em
1992 para tratar de renegociação de dívida. E sócio .

O SR. ALTINO DA CUNHA - Conosco, não ..
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- ...

sócio na empresa DUCTOR, do ex-Governador Mário
Covas.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Ne
nhuma vez?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não foi o
caso.
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O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - lá, junto com as áreas competentes". Então, isso
Imagino que as pessoas que votaram esse relatório ocorria.
são responsáveis.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, são respon
sáveis. Só que nós estamos aqui com dados do dia
30/11, no 30/11. Não teve gaveta aqui no meio do ca
minho. Ele foi direto para Diretoria no mesmo dia.
Esse 30/11 , 30/11 , 30/11, 30/11.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Operação aprovada em 6 de setembro.

O SR. AlTINO DA CUNHA - Não.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Não
estou falando da operação ARO de 6 de dezembro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Ah, essa é de dezembro.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Estou falando da operação ARO de 6 de setembro.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Seis de setembro
não, 6 de setembro, aí eu podia atrapalhar também:
mas, infelizmente, era outra área de competência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então, não é essa a operação que ele está
se referindo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Du
rante a sua permanência, ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Foram várias operações, não é?

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Du
rante a sua permanência no Conselho Diretor do
BANESPA...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Essa aqui é outra operação, essa operação
de dezembro. Tem a de setembro.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- A de
dezembro demorou mais para ser aprovada. A de se
tembro foi aprovação sumária praticamente. Durante a
sua permanência no Conselho Diretor do BANESPA
em algum momento o senhor foi procurado pelas em~
presas listadas no relatório da Comissão de Inquérito?
O senhor foi procurado por alguém externo ao quadro
do Banco para renegociação de dívida?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Olha, deixa eu me
acorrer. Teve alguns, se tiver que citar, eu cito. E o ca
minho que nós criamos, porque nós somos burocra
tas por natureza, era encaminhamento ao responsá
vel- o Arantes que cuidava da renegociação da dívi
da, naquela época era ele. E houve até casos, eu me
recordo de algumas empresas que estavam com difi
culdades e, por tal, não mandar intermediário porque
nós não atendíamos. Dizíamos isso: "E pode cuidar
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o SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Não
houve nenhuma conexão política que pudesse ser
identificada? Ele estava representando os interesses
de algum grupo político, de alguma pessoa que pu
desse ter interesses de, mediante a renegociação,
obter algum tipo de vantagem?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Renegociação de
operações de terceiros?

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Operações. Isso. Operações de crédito sobre empre
sas privadas.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Em
nenhum momento foi identificado esse procedimento?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Em nenhum mo
mento, nenhum momento, não me recordo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Com a palavra o Deputado Lamartine PoseUa.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Sr. Presidente, eu creio que, devido à data da inter
venção do Banco acontecer exatamente no apagar
das luzes do Governo de V.Exa, isso nos leva à inda
gação de que os propósitos dessa intervenção seri
am, na verdade, levar o Banco a uma privatização fu
tura, à finalização e posteriormente à privatização. Eu
fico perguntando se os critérios que foram usados
com a administração do Banco, antes da intervenção,
foram os mesmos utilizados durante a intervenção, ou
seja, se não houve dois pesos e duas medidas. Por
tanto, eu queria perguntar a V.Sa., Sr. Altino da Cu
nha: o senhor foi devidamente notificado pelo Sr. José
Machado de Campos Filho, ex-Secretário da Fazen
da, que o Banco Central deveria se utilizar da reserva
monetária para ajudar no saneamento do Banco, e
não havendo esse recurso na reserva monetária, o
Banco poderia adiantar, de outras contas, e depois
ser ressarcido? Isso não foi feito? Gostaria de per
guntar para o senhor, em primeiro lugar, por que não
foi feita essa operação na medida em que era já base
ada na lei de que a reserva monetária do Banco Cen
trai poderia ajudar no saneamento dos bancos, dos
diversos bancos, e, se não houvesse na reserva mo
netária o dinheiro suficiente, que poderia ser utilizada
de outras contas e, depois, isso ser ressarcido.

O SR. ALTINO DA CUNHA - O expediente do
Secretário de Fazenda, à época, deve ter sido enca
minhado a quem de direito e a quem competente. Ele
pode encaminhar e nós fazemos o encaminhamento
no... sinceramente...

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA
Mas por que não houve, então, esse aporte, para que
não tivesse que haver efetivamente a federalização e,
posteriormente, a privatização? O Banco poderia re
tornar...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. O José Ma
chado Campos Filho foi em 90. Qual é a data?

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA
Não, ele foi no período do Governo Quércia, mas, no
período da sua intervenção, ele encaminhou.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Ah, desculpa. Ele
encaminhou ao Banco?

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA
Ele encaminhou - e o senhor foi notificado -, ao Ban
co Central, e o senhor foi notificado de que o Banco
Central deveria se utilizar da lei e fazer esse aporte.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Tudo bem. Como
eu disse, eu quero realmente não fugir à resposta da
quilo que nos cabe, inclusive nós consignamos - foi
distribuída aos senhores aí -, a proposta do próprio
Governo do Estado de São Paulo, que resolveu o pro
blema da Caixa, agora, da nossa Caixa, no dia 30, não
é, e que propunha uma solução alternativa também
para o BANESPA. Nós não, absolutamente não era a
nossa competência dizer que sim nem que não, ape
nas apontávamos as dificuldades para aquela solução.
Esse caso aí provavelmente foi ao Banco Central, mas
é uma alternativa. Eu acho que ele contribuiu. Eu não
estou, ...

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA-
Claro, na verdade a minha pergunta .

O SR. ALTINO DA CUNHA - não estou des-
cartando isso...

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA
... visa, de certa forma, levantar a questão de que hou
ve dois pesos e duas medidas, de que não havia inte
resse por parte do Governo Federal em que o Banco
voltasse. E eu quero deixar bem claro que eu não
acredito que isso tenha nada a ver com o Governador
Mário Covas, porque ele não tinha interesse. Não sei
que Governador de Estado pode querer que a princi
pal instituição financeira saia das suas mãos. E na au
diência de ontem ficou um pouco em dúvida, isso, e
eu quero deixar claro que em nenhum momento eu
estava me referindo a isso. Mas quero saber também
se no período de intervenção, eu queria saber do se
nhor o seguinte: se o senhor tomou alguma atitude
em relação ao Governo do Estado para receber os
créditos que o Banco tinha em relação a todas essas
estatais como CESp, ELETROPAULO, SABESp,
DESA, Metrô, se o senhor tomou alguma atitude ou
não, se, no período de sua intervenção, o senhor acio
nou o Governo do Estado em algum momento, em al
guma operação que não foi paga.
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O SR. ALTINO DA CUNHA - Teve até um fato, O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. Não.
vamos dizer, inusitado, que, pelo primeiro momento - O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
acho que foi logo -, foi naquela data de março, na Fleury) - Porque o senhor acabou de falar isso aqui.
conversa com o Governador, o Diretor Financeiro
abriu a pastinha dele, estava tudo muito bom e tal, ele O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não, me per-

mita corrigir.
disse: "Olha, Governador, a propósito, o senhor pode
botar algum trocado aqui para acertar essa foto. " Não O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
deu. Ele não pagou, nós cobramos, claro que formal- Fleury) - Então, vamos corrigir, por favor.
mente... O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não. A ina-

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA _ dimplência das operações que estão na 1.748, estão
Mas por que... lá bem elencadas, de vários itens, eventualmente

O SR. ALTINO DA CUNHA _ ... vencia a presta- está nítido: ele declarou inadimplência, vamos execu-
ção, nós íamos cobrar... tar, como fizemos em todos os casos.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA _ O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA-
Mas por que o senhor não entrou na Justiça? Sr. Presidente, ...

O SR. ALTINO DA CUNHA _ A dívida do Estado O SR. ALTINO DA CUNHA - No Estado de São
de São Paulo, é uma boa pergunta, não é? O Banco Paulo é diferente.
Central renegociou uma dívida, então vamos aos an- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
tecessores... Fleury) - Obrigado.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA -
Porque os outros Diretores, eles foram responsabili- ... parece-nos que efetivamente tanto o Verzola Pre-
zados. Inclusive as operações AROs, nas palavras do sidente do Inquérito, quanto o Sr. Altino Cunha, ti-
próprio Brizola ontem, foram preponderantes para nham uma cert~ limitação nas atitudes que eles teri-
que o Banco entrasse em regime de intervenção. am que tornar. E óbvio que quando ele sabia da ne-

O SR. ALTINO DA CUNHA - É, seria o caso. De- cessidade de levar isso, se fosse qualquer outro deve-
pois de o Banco Central dizer que a operação tinha de dor, ele poderia ter acionado, nesse caso, ele não se
ser provisionada, se eu estivesse lá, obrigatoriamente, sentiu à vontade, tratando-se do Governo. Mas eu
eu tinha que ir ao Judiciário. O que seria uma coisa quero ressaltar aqui que os Diretores anteriores fo-
completamente inusitada, não é? O Banco executando ram responsabilizados. Isso configura, na minha ma-
o controlador, que ele deu o maior financiamento, cor- neira de entender, dois pesos e duas medidas. Mas
respondia a 80%. Isso é um negócio absurdo. eu queria aqui mudar um pouco o canal, Sr. Altino da

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA _ Cunha. O senhor sabe, obviamente, que a dívida mo-
Quer dizer, na verdade ele não pagou, e o senhor biliária do Estado era administrada pela DIVESP.
mandava a notificação? O SR. ALTINO DA CUNHA - Isso.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Mandava. O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA -
O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA _ Até quando essa dívida foi administrada pela

Mas nunca isso chegou em instância judicial? DIVESP? O senhor se lembra da data?
O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não. Mesmo O SR. ALTINO DA CUNHA - Ah, esse...

porque, aí é aquela história, para nós, a caracteriza- O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA -
ção de inadimplência, que ela vai ocorrer, ela precisa Quando ela passou a ser administrada pelo
ser-nos dada por quem detém esse poder de definir BANESPA - não precisa dar uma data específica -,
essa inadimplência, salvo melhor juízo, respeitando a quem propôs essa mudança.de regra?
posição da Assessoria Jurídica. O SR. ALTINO DA CUNHA - Esse processo...

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA-
Eu queria passar para uma outra... Foi a ex-Ministra Zélia Cardoso de Mello - se o senhor

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu não tinha essa não está lembrado.
competência. O SR. ALTINO DA CUNHA - Então foi quando

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio da consolidação, em 92...
Fleury) - Desculpe, quer dizer que toda vez que o se- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
nhor tivesse que declarar a inadimplência o senhor ti- Fleury) - Não, não, vou esclarecer ao senhor, só para
nha que consultar o Banco Central? ajudá-lo.



O SR. ALTINO DA CUNHA - É. Excelência, eu
acho que quando eu citei aquele número, Presidente,
de 34% passou para 90%, eu acho que está por aí o
implemento. Porque realmente eu me lembro dessa
evolução, e não tinha me atido a essa...

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
O que eu quero, na verdade, dizer é que nos parece
que houve uma intenção, uma intenção por parte do
Governo Federal de, primeiro, federalizaro BANESPA
e, depois, vendê-lo. E, nesse processo de federaliza
ção, eu não tenho os números exatos, aqui. O Gover
no teve que investir 30 bilhões, para depois vender
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O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Pode. Fleury) - ...essa é uma pergunta de fundamental im-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio portância.
Fleury) - Isso ocorreu, vou dar a data exata, que nós O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, eu respondo.
temos aqui, mas a passagem, ou melhor, a suspen- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
são da atividade da DIVESP se deu em 15 de feverei- Fleury) - Havia credores insatisfeitos?
ro de 1991. Foi em 15 de fevereiro de 1991 que uma O SR. ALTINO DA CUNHA - Negativo, não ha-
decisão do Banco Central suspendeu as distribuido- via nenhum.
ras e obrigou que os bancos estaduais passassem a O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
fazer o carregamento das... Fleury) - Mesmo quando o senhor assumiu?

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, ainda paga-
... quer dizer... mos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - ... dos Utulos do Governo. Fleury) - Mesmo quando o senhor assumiu, não ha-

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - via credores insatisfeitos em relação ao BANESPA?
... na verdade, quando houve essa atitude por parte O SR. ALTINO DA CUNHA - Nenhuma pes-
do Banco Central, isso incrementou demais a dívida soa...
do BANESPA, porque ele que tinha que responder O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
pelos títulos, está certo? Fleury) - Isso é muito importante que fique claro.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Certo. Seu raciocí- O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA -
nio está correto. O senhor sabe, para juntar à pergunta dele, qual é a

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA _ percentagem, qual o montante que a dívida mobiliária
Então, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: incrementou à dificuldade da liquidez do BANESPA?
se foi o Banco Central quem determinou essa mudan- O senhor tem idéia disso?
ça, ou seja, que mudou a regra do jogo, por que então O SR. ALTINO DA CUNHA - Significativa. E o
o senhor e os membros da Comissão de Inquérito número, o senhor tem ...
atribuíram a responsabilidade sobre essa determina- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
ção aos ex-Diretores do BANESPA e não aos ex-Dire- Fleury) - O número está aí no relatório...
tores do Banco Central? O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA-

O SR. ALTINO DA CUNHA - Espera aí. O pro- Não tem números aqui, não.
blema, eu quero separar bem claro, Comissão de O SR. ALTINO DA CUNHA - Deve ser... ela pe-
Inquérito, o Presidente esteve aqui ontem, então, eu... gou...

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Claro, a minha pergunta é para o senhor. Fleury) - O item, o relatório apresentado dos depoi-

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu quero, me dei- mentos...
xa numa situação difícil. Por que se imputou aos Dire- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
tores? Eu não sei o que aconteceu, e eu volto a dizer: Fleury) - Não, não, é dívida mobiliária, é o item 8, não
eu acho que está acontecendo aí um problema de in- é?
terpretação. E me permito: ação de responsabilidade
civil, a meu ver, ela acabou. Nenhum credor do
BANESPA deixou de ter honrado os seus créditos.
Nós nunca atrasamos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Isso é muito importante.

O SR. ALTINO DA CUNHA - ...nenhum paga
mento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu gostaria...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Inclusive...
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por 7. Então, na verdade, desde as operações ARO,
que estavam respaldadas pela Resolução do Senado
94/89, e depois, posteriormente à mudança da estra
tégia, ou seja, o Governo Estadual do Governador
Mário Covas se tornou inadimplente e não foi feito
nada, absolutamente nada para acioná-lo. Houve o
incremento, houve o aporte do Governo no banco
para que ele pudesse se tornar um banco passível de
vendas, e, portanto, finalizando com a venda do ban
co nós percebemos que houve uma intenção polftica.
A começar desde a primeira atitude de estabelecer a
intervenção no último dia do Governo Fleury. Agora, o
que me deixa pasmo, estupefato, Sr. Presidente, é
que ele, quando foi chamado para ser o interventor,
ele tomou conhecimento no dia, quer dizer, ele não
teve nem condições de avaliar se o banco era passí
vel de haver intervenção. Então, o senhor, na verdade,
já foi colocado para fazer algo, ...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Com um ato...

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
'" um ato de intervenção, sem saber se era possível
ou não. Então, até isso é questionável. Porque como é
que alguém assume a Presidência do banco, a Dire
toria do banco, para fazer o seguinte: "Olha, você vai
intervir", e não tem balanço, não sabe exatamente
qual a situação do banco, não sabe se deve, se não
deve, quanto deve. E em todas as outras ações que o
senhor como interventor teve, pelo que pareceu, o se
nhor não tinha liberdade alguma para fazer, tinha que
pedir para o Banco Central para lhe dar autorização.
Então, eu me sinto satisfeito com as respostas, por
que mostrou efetivamente que ele, desde a entrada,
não sabia da situação. E, portanto, já havia uma inten
ção por detrás, que o conduzia até o tempo. Provavel
mente, foi a razão que o levou a sair do banco e que
outro assumisse. Talvez o senhor não tenha agüenta
do a pressão de ter que tomar atitudes sem que o se
nhor tivesse liberdade para agir segundo a sua pró
pria consciência.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu quero deixar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Por favor, o microfone.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Desculpe-me, no
vamente. Não morde. Excelência, eu quero deixar
bem clara uma coisa. Obviamente eu estava fora do
banco, não ia saber da situação efetiva do BANESPA
a não ser por imprensa. Isso daí é óbvio, porque eu
não tinha esse conhecimento.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Mas o senhor poderia ter tido uma ou duas semanas...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não...

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
... para poder tomar pé da situação. Por que tinha que
ser tão rápido? Porque tinha que ser antes de mudar o
Governo. Essa é a razão. Essa é a razão. Eu não en
tendo de outra forma, quer dizer, você não toma atitu
de tão como essa...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Aí eu não posso
opinar, nem quero, nem quero.

(Intervenção ínaudível.)

O SR. ALTINO DA CUNHA - Exatamente.
Quem foi responsável pelo ato, quem decretou a in
tervenção?

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA
Não, não o estou culpando, de forma alguma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Com a palavra o próximo inscrito, Deputa
do de Velasco. Ausente S.Exa., Deputado Marcelo
Barbieri.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Sr.
Presidente, agradeço ao Sr. Relator. Sr. Altino, vou fa
zer algumas perguntas bem objetivas. Se o senhor
puder me responder objetivamente vai ser até bem
rápido. Em qual período o senhor foi Delegado Regio
nal do Banco Central em São Paulo?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Olha, mais ou me
nos 80 a 91.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Sr. Altino, mais uma vez, eu vou pedir ao se
nhor. ..

O SR. ALTINO DA CUNHA - Oitenta a 91. Des
culpe, desculpe.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Acho que o senhor não freqüenta karaokê,
não sabe que o microfone tem que ficar bem próximo.

O SR. ALTINO DA CUNHA - É isso aí ...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O
senhor foi Delegado de 80 a 91? Quais as outras fun
ções ou cargos que o senhor exerceu no Banco Cen
trai e em quais períodos? O senhor se lembra?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Ah, desde que eu
entrei no Banco Central?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- É.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu fui Chefe da...
Vamos botar o mais recente, não é?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Certo.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Chefe da Divisão,
em São Paulo, que cuidava da área de crédito rural,
Gerente Adjunto, Delegado Adjunto e Delegado.



era.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - É
verdade que desde 86, período em que o senhor era
Diretor, Delegado Regional, existiam normas do Ban
co Central proibindo os Estados e as estatais estadu
ais de tomarem novos empréstimos de seus bancos
estaduais, exceto as AROs - empréstimos por Anteci
pação de Receita Orçamentária -, que continuaram
podendo ser contratadas?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Objetivamente,
não. Agora, estou distante, não me recordo.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não se lembra?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não me lem
bro, Excelência, não.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor era Delegado Regional durante todo o ano de
90, como o senhor afirmou, quando foram firmadas
as quatro operações AROs, uma em 06/07/90, nas fls.
82/84 do processo; uma de 06/08/90, às fls. 96 a 99;
uma em 06/09/90; e uma em 06/12/90, entre o Tesou
ro e o Estado de São Paulo e o BANESPA, correto?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Isso.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O
senhor era o Delegado?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Hum, hum.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - As
três primeiras dessas operações foram previamente
autorizadas pela Delegacia de São Paulo do Banco
Central, correto?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Correto.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 

Certo? Se a Delegacia Regional de São Paulo, dirigi
da pelo senhor, autorizou a contratação dessas AROs
é porque elas se enquadravam nos limites fixados
pela Resolução do Senado e pelas resoluções do
Banco Central, correto?
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O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. Aí eu tenho
senhor foi Delegado Adjunto e Delegado? que fazer um breve...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Isso. Mas antes O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
teve... Perfeitamente. O senhor fique à vontade, eu estou

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - perguntando, se o senhor tiver alguma dúvida...
Outras? Não, mas essas são as mais importantes? O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. É como eu

O SR. AlTINO DA CUNHA - É. disse: todas essas consultas, até por uma questão de
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - racionalidade, tinha uma divisão que cuidava do as-

Como Delegado Regional em São Paulo, o senhor sunto, que punha, no final, quer dizer, via o limite, via
era, em uma hierarquia da instituição, a maior autori- se estava compatível com o limite, mas botava essa
dade local do Banco Central, não é? Acima do senhor observação que o Deputado leu na carta, que o se-
não tinha mais ninguém, certo? nhor deve ter uma carta: "desde que obedecidas as

O SR. ALTINO DA CUNHA _ Representante, demais normas regulamentares e legais". E aí cuida-
va a assessoria, que no caso era o DEURB, lá do
BANESPA, de verificar o problema de risco, etc. Esse
era o entendimento. O senhor vai me perguntar - e eu
por lealdade tenho que lhe colocar a questão -, se eu
acho isso correto. Eu digo: "Olha, o banco não pode
fazer essas coisas, o banco é o Banco Central. Quan
do se expressa de uma forma ou de outra, quem lê,
tem uma autorização e diz: "Olha, já viu tudo". E ele
diz: "Não, não viu, estou autorizando apenas o limite.
Isso ele pode fazer, até esse limite o Estado de São
Paulo pode fazer; até esse limite, a Prefeitura pode fa
zer"; agora, o banco, qualquer que seja o banco, públi
co ou privado, teria que obedecer aos seus limites
máximos de concentração de crédito. Tanto que, no
último aí, se levantou essa questão e deu toda essa
polêmica.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Certo, mas em relação aos limites que o senhor en
tendia legais o senhor autorizou as AROs?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, os limites
eram normais. O Estado tinha direito àqueles limites.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Quer dizer, então, elas eram regulares, do ponto de
vista legal elas eram regulares, pelo que o senhor en
tendia como algo regular que poderia ser feito...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, a operação,
sob o ponto de vista de limite, o Estado de São Paulo
podia pegar essa operação de ARO, suponhamos, no
BRADESCO. Chegava lá no BRADESCO, o
BRADESCO tem limite - estou citando o BRADESCO
para se fazer...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Perfeitamente.

O SR. ALTINO DA CUNHA - ... absolutamente,
Itaú, Banco do Brasil, etc. Tem limite de concentração
de risco do cliente, a operação, não sei qual era o va
lor, era um valor de vulto. O Banco do Brasil iria dizer:
"Não, espera aí. .. Estou com problema de patrimônio



O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Está certo. Por que constou, numa dessas planilhas 
não sei se o senhor se lembra -, que o valor solicitado
foi de 40 bilhões de cruzeiros e que o valor aprovado
foi de 30 bilhões de cruzeiros? O senhor se lembra
por que teve essa diferença na planilha?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não sei. Deve ser
problema de limite, de valor do que o banco poderia
obter, alguma coisa, não sei. Sinceramente não sei.
Não tenho a menor idéia.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Quando o senhor colocou o seu "de acordo" com a
proposta do Departamento da sua Delegacia Regio
nal, em 30 de novembro de 90, de que essa operação
poderia ser contratada por 30 bilhões de reais, esse
"de acordo" não correspondeu a uma autorização, já
que o senhor era a maior autoridade local do Banco
Central, ou correspondeu? O fato de o senhor ter pos
to "de acordo" no despacho.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. O "de acordo"
estaria condicionado à verificação desses aspectos.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Certo. Mas do ponto de vista dos limites, estava de
acordo. É isso? Por isso que o senhor escreveu de
acordo.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Pus o "de acordo"
porque a área técnica tinha examinado e não tinha
por quê.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não tinha por quê?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Certo.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 

Então, se era da Delegacia Regional de São Paulo a
competência para autorizar a contratação das AROs,
por que o senhor encaminhou esse parecer favorável
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negativo, a concentração é grande, não posso dar O SR. ALTINO DA CUNHA - Isso.
esse financiamento" - embora eu tivesse autorizado. O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - senhor era o Delegado, as planilhas e análises do en-
Mas é um problema do banco? O senhor autorizou quadrado dessas AROs nos limites fixados pela Re-
mas o problema passou a ser do banco. solução 94/89, do Senado, não é?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Exatamente. Ago- O SR. ALTINO DA CUNHA - Isso.
ra, enquadramento dentro dos limites de risco é do O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- E
banco... da Resolução 15/90, o senhor fez as planilhas e man-

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - É dou para Brasflia, correto?
do banco. Perfe~o. Mas do ponto de vista do que o O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, as planilhas
Banco Central entendia... não necessitavam, porque isso daí é padrão, estava

O SR. ALTINO DA CUNHA - Uma polêmica tre- dentro da norma.
menda. O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI _ Estava dentro da norma.
Perfe~o. Então, em relação a essa quarta ARO, a que O SR. ALTINO DA CUNHA - É, dentro da nor-
o senhor se referiu... ma.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Isso.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - ...
o BANESPA solicitou, no final do mês de novembro de
90, autorização para contratá-Ia no valor de 40 bi
lhões de cruzeiros. Essa não foi dado parecer, corre
to, dentro do prazo legal?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Hum, hum.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Foi
isso?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não sei se dentro
do prazo legal, se não me engano...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Cinco dias...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Quando foi solici
tada?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Foi
solicitado no dia... O dia precisamente eu não tenho
aqui, eu tenho que foi no mês de novembro de 90.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Então? Se não me
engano foi no próprio dia 30. Nós estávamos preocu
pados, está certo? E isso daí quem levou a nós, não, a
área que cuida dessa aprovação levou alguém do
BANESPA - o Deputado que não está aqui no mo
mento -, mas alguém do BANESPA teria levado esse
problema. O próprio BANESPA teria levado esse pro
blema ao Banco Central. E a ARO, então, fez a comu
nicação verbal. Eu disse: põe no papel. Entrei em con
tato com o Diretor no mesmo dia, no mesmo dia. No
dia 30 de novembro, foi para Brasília, já antecipan
do-se, se não me engano, foi por fax. Mas foi dentro
do prazo.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Fo
ram elaboradas, então, por esses órgãos técnicos na
Delegacia Regional de São Paulo.



não.

O SR. ALTINO DA CUNHA - ... ou não.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O
senhor não recebeu uma ordem escrita para proceder
assim, nem telefone, nada, não é? O senhor não re
cebeu uma ordem escrita para mandar para Brasília.
Não houve nenhuma manifestação de Brasília reque
rendo isso para Brasília, ou houve?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Olha, sinceramen
te, está longe dos fatos, eu não me recordo, não me
recordo. Eu não vou ...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Houve alguma resolução do Banco Central mudando
a competência da Delegacia para autorizar as AROs?
Houve alguma mudança dessa competência? A com
petência era da Delegacia Regional. Houve alguma
mudança nisso?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Houve uma época
- não sei se eu já tinha saído. Não, não devia ter saído
- que ac.ho que centralizou, houve uma mudança.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mas na sua época, não. Interessa saber na sua época.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Olha, não sei res
ponder. Fiquei afastado depois. Pode ter ocorrido,
sabe, Excelência. Eu não...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O
senhor reconhece então que o Banco Central, depois
que o senhor mandou para Brasília, o prazo de cinco
dias contados da data em que o pedido de autoriza
ção foi protocolado no Banco Central, como determi
nada a Resolução 94/89, não houve mais manifesta
ção formal, quer dizer, ficou resposta. Correto?
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para a Diretoria do Banco Central para que ela autori- O SR. ALTINO DA CUNHA - Isso.
zasse, como o senhor falou? Qual a razão que o fez O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI _
mandar para São Paulo? Então o senhor reconhece que nessa resolução - o

O SR. ALTINO DA CUNHA - Mandar para Bra- senhor conhece a Resolução 94/89 - tinha um pará-
sília. grafo que permitia ao BANESPA realizar a operação

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - se o Banco Central não se manifestasse no prazo de
Para Brasília, desculpe. cinco dias. Correto?

O SR. ALTINO DA CUNHA - É até fácil explicar O SR. ALTINO DA CUNHA - É. O entendimento
isso. O problema daquela observação no final "desde está lá. Tem alguma coisa de prazo, não sei se é cin-
que obedecidas as normas regulamentares". O que co, sete, alguma coisa, tinha um prazo para o Banco
significou ali? Que já extrapolava, e muito, a concen- Central.
tração de risco de cliente, no caso, o Governo do O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
Estado de São, com o BANESPA. Então foi alertada a Para se manifestar.
área técnica, foi alertada, levou ao nosso conheci- O SR. ALTINO DA CUNHA - Calado, silêncio.
mento. E quem era o Diretor? Eu não podia dizer não O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Si-
ou sim, ou negar. Simplesmente, encaminhei ao Dire-

lêncio é autorização.
tor responsável, que era o Diretor da Dívida Pública à
época. E cabia a ele responder ou... O SR. ALTINO DA CUNHA - Isso.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Ou O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor como Delegado Regional na época, o senhor
sabia que o Banco Central havia instaurado dois pro
cessos de fiscalização, em 90 e 91, sob os números
77/90, 89-3/90 e 7.959.169/91 para verificar se as
AROs tinham sido regulares ou não? O senhor tinha
conhecimento disso?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Acho que sim.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Ti
nha?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Me lembro vaga
mente, mas me lembro.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Foi
feita uma investigação.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Foi feito um pro
cesso para apuração. Exatamente.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor sabia também, como Delegado, que os pare
ceres proferidos nesse processo haviam considerado
as AROs regulares, porque elas, além de terem sido
contratadas desde o início, fixadas pela Resolução
94/89, do Senado, também haviam sido previamente
autorizadas tacitamente pela Delegacia Regional de
São Paulo do Banco Central. O senhor também deve
ria saber que os órgãos competentes do Banco Cen
trai haviam decidido pela não-instalação do processo
administrativo contra o BANESPA e contra seus
ex-Diretores, mandando arquivar os referidos proces
sos de fiscalização. O senhor sabia disso?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não sei porque
não acompanhei, depois disso, não acompanhei.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor não acompanhou?
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O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. Estou saben- nho que comunicar. É obrigação, é dever. Então, co-
do agora. municamos ao Ministério Público.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
Quando o senhor assumiu a Presidência do Conselho Mas o senhor tinha alguma prova, tinha alguma coisa
Diretor do BANESPAsobre RAET, como interventor, o que caracterizasse que houve alguma irregularidade
senhor considerou irregulares e ilegais todas as qua- nessas AROs, dentro do BANESPA, quando o senhor
tro AROs realizadas pelo BANESPA e pelo Tesouro, assumiu a intervenção?

no ano de 90. O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. Não é irregu-
O SR. ALTINO DA CUNHA - Certo. laridade dentro do BANESPA. A irregularidade é a
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - concentração de crédito junto ao acionista controla-

Quando a sua Delegacia Regional havia autorizado dor, no caso, no meu entendimento e no entendimen-
expressamente as três primeiras operações e tacita- to do Conselho Diretor, não foi só meu,
mente a quarta. O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. senhor como Presidente do Conselho.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O SR. ALTINO DA CUNHA - Isso. De que deve-

Quanto à última, não opinara. ria ser encaminhado ao Ministério Público para apu-
O SR. ALTINO DA CUNHA - Concordo com o ração.

desenvolvimento do seu raciocínio, mas nunca, no O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
entendimento do Banco Central, as operações foram Mesmo o senhor sabendo que não tinha nada prova-
autorizadas. O que autorizou era o limite para contra- do de que havia alguma irregularidade, mesmo o se-
tação da operação. O Estado de São Paulo estava au- nhor tendo conhecimento disso.
torizado a fazer uma operação de ARO de cem bi- O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. Não. Espera
Ihões. Agora, ela deveria escolher, e a instituição que aí! Não tive nenhum conhecimento. O senhor está me
o financiasse deveria verificar as normas bancárias, trazendo agora o parecer final, não sei quais foram os
as normas legais e regulamentares. Então esse é o termos que foram...
entendimento que tenho.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI _ O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O
que ocorreu ali foi o seguinte: o BANESPA fez as

Entendi o que o senhor falou. O senhor falou o seguin- AROs autorizado pelo Banco Central, o Estado foi au-
te: do ponto de vista da autorização do Estado, o
Estado estava autorizado a fazer as AROs. Agora, torizado a fazer a ARO pelo Banco Central, o senhor
com relação ao BANESPA, o senhor iria verificar se o era o Delegado...
BANESPA poderia fazer as AROs ou não. Era isso? O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, o BANESPA

O SR. ALTINO DA CUNHA _ Isso. não foi autorizado.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Só O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
para a gente entender. Agora, na realidade, na práti- Não, o Estado. Repito, o Estado foi autorizado a fazer
ca, como houve esse parecer favorecendo as AROs, as AROs pelo senhor propriamente, o senhor era o
nesses quatro anos anteriores à intervenção, na práti- Delegado.
ca, o senhor foi contra, o senhor achou que as AROs O SR. ALTINO DA CUNHA - Certo.
não poderiam ser feitas. É isso ou não? O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. Portanto, o senhor autorizou para que fossem feitas
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O as AROs, e o BANESPA fez as AROs. Quando o se-

senhor não achou isso? nhor assumiu, o senhor pegou as AROs e mandou
O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. para o Ministério Público para que fosse averiguado.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI _ Foi esse o procedimento que o senhor teve?

Quando o senhor assumiu como interventor, o senhor O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não. Não é
achou que as AROs poderiam ser feitas ou não? bem isso.

O SR. AlTINO DA CUNHA - Olha, eu desco- O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
nheço esse arquivamento. Vou lhe ser franco. Estou Então explica, por favor, porque é uma dúvida que es-
tomando conhecimento agora. Mas não me cabe, tamos tendo.
como interventor ou como qualquer preposto, fazer O SR. ALTINO DA CUNHA - Quero lhe respon-
julgamento. O fato existe, há eventuais indícios. Eu te- der com toda objetividade.
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o SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Perfeitamente. Precisamos saber. Porque, na prática
foi isso. Mas quero que o senhor esclareça.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. O que nós vi
mos ali na operação de ARO não é absolutamente "o
Banco Central autorizou o BANESPA". Primeiro por
que não sou administrador do BANESPA, não posso
autorizar o BANESPA a fazer operação com quem
quer que seja.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor autorizou a ARO, não o BANESPA

O SR. ALTINO DA CUNHA - Exatamente. A
responsabilidade pelo deferimento da operação é da
Diretoria, foi ela que contratou a operação. É o que eu
disse. Uma vez veio me questionar lá na assembléia
em São Paulo. Eu não tenho nada a ver, não foi eu
que deferi operação para ninguém, absolutamente. O
que se deu ali foi crédito. Agora o banco tem que exa
minar. Isso daqui extrapola meus limites de concen
tração para o cliente? Qual é o meu limite, é tanto? Eu
não posso fazer. E havia um parecer lá dentro. Agora,
o Deputado chegou aqui com os códigos que levanta
va essa questão da elevada concentração de risco
para o cliente, o que era ilegal. Estranho esse parecer
final ar que diz que era tudo normal.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Veja bem, o que eu disse aqui foi que o ...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu seria leviano.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI-... a

Justiça Federal reconheceu a legalidade das AROs, a
Justiça Federal.

O SR. ALTINO DA CUNHA .- É soberana. Deci
são de juiz eu não discuto.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mas o senhor sabe. Vou dizer uma coisa para o se
nhor: o senhor sabe qual foi a alegação que os dois ju
izes deram no seu parecer? Que o Banco Central ha
via autorizado as AROs com o parecer do senhor
como Delegado. Está nos autos.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Mas não discuto,
decisão judicial não se discute, cumpre-se. Meu dever
era comunicar. Se o juiz entendeu de outra forma.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Va
mos em frente. Quer dizer, o senhor, de toda forma, o
senhor mandou, depois que o senhor entrou como in
terventor, o senhor mandou que se investigassem as
AROs. Correto?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 

Mandou para o Ministério Público.
O SR. ALTINO DA CUNHA - É, exatamente.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mandou, mandou que se investigassem as AROs.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Havia operação,
foi trazida ao conhecimento. Inclusive, levantada essa
operação internamente no banco a operação, como
todos os fatos que chegaram ao nosso conhecimento.
A própria auditoria do banco julgava irregular essa
operação. Não era entendimento meu, não. Era audi
toria do próprio BANESPA.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- E
esses valores dos empréstimos AROs tomados pelo
Tesouro do Estado, no ano de 90, foram creditados
pelo BANESPA na conta da Secretaria da Fazenda do
Estado? O dinheiro tomado pelas AROs, pelo Tesou
ro, no ano de 90, foram depois creditados pelo
BANESPA? Eles entraram na Secretaria do Tesouro?
O senhor não verificou isso?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Provavelmente,
com absoluta certeza, eu acredito que sim.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Sim. Então, é correto a gente afirmar que esses recur
sos financeiros sarram do BANESPA e entraram na
conta bancária do Tesouro. Correto?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Correto.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Houve algum desvio? O senhor identificou algum
desvio desse dinheiro que não tenha entrado na Se
cretaria do Tesouro do Estado para entrar em alguma
conta particular, alguma conta de algum Diretor,
nada?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Objetivamente,
não.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não, objetivamente não, Sr. Presidente. Gostaria que
constasse aqui da sessão. Muito bem. Se o senhor
chegou a apurar algum desvio ou alguma apropriação
total ou parcial desses valores emprestados sob a for
ma do ARO por algum Diretor, algum funcionário do
Estado de São Paulo. O senhor chegou a alguma, al
gum, alguém que o senhor falou: "Não, esse camara
da pegou um dinheiro dessa ARO aqui e botou na
conta dele ou desviou, não aplicou no Estado". O se
nhor não chegou a isso? E não houve nada?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, de maneira
nenhuma. Nem era o nosso objetivo ar.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- As
duas AROs foram pagas, as duas primeiras AROs fo
ram pagas nos vencimentos? O senhor tem conheci
mento disso, se foram pagas no vencimento? São
quatro AROs, as duas primeiras.
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o SR. ALTINO DA CUNHA - Eu acho que as
duas primeiras foram.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Fo
ram pagas no vencimento?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Foram.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O

senhor ainda era o Delegado do Banco Central em
1991, no mês de junho. Nesse ano, houve uma nova
ARO entre o BANESPA e o Tesouro do Estado, cujo
produto foi utilizado para pagamento integral das
duas últimas AROs. Então, ela foi paga exatamente
com a outra ARO.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Ah, foi isso é?
(Risos.)

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Foi.
Foi feita mais uma ARO e foram pagas as duas anterio
res. Então o senhor, como ex-Delegado Regional do
Banco Central, como interventor do BANESPA...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Deputado, acho que há um engano de data.

O SR. ALTINO DA CUNHA - É.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Noventa e um, não.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Desculpa, 90. O senhor tem razão, Presidente. Des
culpa aí, é para corrigir, é 90.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - No meu Governo não teve ARO.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Agora, deixa eu só precisar aqui uma coisa. Por que o
senhor, como ex-Delegado Regional do Banco Central
em São Paulo e como interventor do BANESPA, o se
nhor se omitiu a respeito dessa operação realizada em
91, só vindo analisá-Ia depois que o ex-Governador
Quércia publicou um artigo na Folha de S.Paulo, em
agosto de 95, mostrando que as AROs, que foram fei
tas pelo Tesouro do Estado no seu Governo, foram pa
gas pela Secretaria em 91 durante o Governo Fleury?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Olha, Excelência,
eu vou ... eu, sinceramente, a sua pergunta... E não
era omissão. Se fosse... Comunicamos quatro opera
ções, não foi isso?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Sim, o senhor comunicou as quatro...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Isso.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- ...

mas o senhor não comunicou que foram pagas. O se
nhor não havia comunicado que tinham sido pagas.
Para o Ministério Público, em princípio, poderia pare
cer que estavam em aberto.
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O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não, não.
Absolutamente. Não era a nossa intenção. Se é isso,
para esclarecer...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mas eu estou dizendo que isso aconteceu.

O SR. ALTINO DA CUNHA - É, mas aí, descul
pe, não... não foi a nossa intenção, não. Absolutamente.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Tudo bem. Porque veja bem. O senhor, como inter
ventor, o senhor enviou ao Ministério Público xerox
dos processos das operações AROs, realizadas em
90, para que os ex-Diretores do BANESPA fossem to
dos processados criminalmente, pois o senhor mes
mo sabia que havia, o senhor, como Delegado, sob a
sua administração, o senhor havia autorizado essas
operações. Ou seja, não havia como... Eles não havi
am cometido nenhum crime ao arrepio da lei. O se
nhor mandou para o Ministério Público como se eles
tivessem cometido o crime.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, Excelência,
não é bem assim.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não? Então, o senhor, por favor me esclareça.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu já disse que
nós não autorizamos nenhuma operação, mesmo
porque não temos poder de gestão em banco ne
nhum. Senão, eu estou autorizando operações de
ARO e dizendo...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não. Eu estou dizendo que o senhor autorizou o ARO
ao Governo de São Paulo. O senhor autorizou o ARO
ao Governo de São Paulo para fazer o ARO.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Ao Governo de
São Paulo. E o Governo de São Paulo poderia fazer
aquelas operações em qualquer instituição, dentro
dos limites dela, sem qualquer irregularidade.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Agora, o senhor não comprovou nenhuma irregulari
dade dos Diretores, pelo que o senhor acabou de fa
lar, mas o senhor mandou para o Ministério Público
como se eles tivessem cometido irregularidade.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 

Para que fosse averiguado o crime.
O SR. ALTINO DA CUNHA - Vamos colocar:

seria leviandade da minha parte dizer que, à época,
nós fomos atrás do cheque, os pagamentos que fo
ram feitos, aí teria que abrir a conta da Secretaria do
Tesouro...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O
senhor, como interventor, tinha direito de fazer isso.
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o SR. ALTINO DA CUNHA - No Governo do
Estado? Eu não sou fiscalizador. Eu estou no banco.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não, mas o senhor teria de ver se o BANESPA tinha
recebido dinheiro do Tesouro do BANESPA, no caixa
do BANESPA, se o Governo tinha pago as AROs.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, aí não. Aí a
apuração, eu acho que cabe a outro. Eu coloquei o in
dício. O Ministério Público pode continuar. Eu não
posso sair por aí quebrando sigilo de contas bancári
as. Não é bem assim.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Sr.
Presidente.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não, espera um pouquinho. Vamos esclarecer. O Go
verno fez uma ARO com o BANESPA. O senhor assu
miu o BANESPA. O senhor tinha obrigação de saber
se o Governo pagou o BANESPAou não, porque o di
nheiro era do BANESPA

O SR. ALTINO DA CUNHA - Ah, tá.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 

Correto? Então, o que eu estou questionando ao se
nhor: sem averiguar se ele tinha pago ou não, o se
nhor mandou para o Ministério Público como se esti
vesse em aberto.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Tudo bem. Pode
ter... todos os... todas...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor reconhece isso?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não sei. Eu não
estou reconhecendo nem não reconhecendo. Todos
os encaminhamentos foram feitos mediante xerox, no
caso...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Xerox?

O SR. ALTINO DA CUNHA - ... acompanhados
de laudos de auditoria feitos pela própria instituição.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Na
prática, vamos ser claros...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Agora, nós fize
mos um encaminhamento. Obviamente, se foi liquida
do, será que... é uma interpretação, não cabe a mim,
cabe ao Ministério Público. Não está observado lá
que foi liquidado? Eu acho que, no próprio documen
to, deve estar dizendo "operação já liquidada".

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Depois o Ministério Público se informou a respeito. O
senhor mandou sem a liquidação.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Fez justiça. Fez
justiça.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Com isso, o senhor tachou eles de criminosos.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Quer dizer, esse pessoal pegou o dinheiro...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não posso tachar
ninguém de criminoso, jamais.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Na
prática, o senhor colocou eles como criminosos.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, de maneira
nenhuma, jamais.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Eles não cometeram nenhum crime porque foram pa
gas as AROs, e as outras AROs foram renegociadas.
Muito bem. Vamos tocar em frente. O senhor tem co
nhecimento que o Tribunal Regional Federal de São
Paulo determinou o trancamento da denúncia do pro
cesso-crime que o senhor tinha pedido ao Ministério
Público Federal que instaurasse? Reconheceu o Tri
bunal que as AROs tinham sido corretas e legitima
mente feitas, tanto sob o aspecto administrativo quan
to os aspectos civil e criminal? O senhor tinha conhe
cimento desse parecer do Tribunal Regional?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não. Nem
acompanho. Não é meu objetivo acompanhar. Eu faço
o que me cumpre.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Só
para o senhor saber o que está acontecendo.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, mas não es
tou. Eu não tenho.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor tem conhecimento que o Procurador Regional
da República e o Desembargador Federal, que oficia
ram nesse processo, afirmaram que o senhor agiu
muito mal ao não enviar ao Ministério Público Federal
documentos importantes, que teriam demonstrado,
de plano, que as AROs haviam sido regular e licita
mente contratadas e que teriam sido pagas as duas
primeiras no prazo aprazado e o que teria abortado o
oferecimento da denúncia? O senhor tem conheci
mento disso? O senhor recebeu essa informação?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, jamais.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Isso foi oficiado pelo Ministério, pelo Desembargador
Federal e pelo Procurador Regional da República. Na
prática, o fato de o senhor não ter mandado esses do
cumentos prejudicou, e muito, aquelas pessoas que
ficaram com seus bens bloqueados (ininteligível.)

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, os bens blo
queados... Não, pelo amor de Deus.



O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não sei. A intenção criminal seria decorrente desse
fato. Aí eles teriam que responder criminalmente.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não. Aí é ou
tra coisa.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Está certo. Bem, o senhor, como Delegado Regional
do Banco Central de São Paulo, tomou conhecimento
que o Conselho Monetário Nacional aprovara, em
1992, o voto n° 92/92 do Ministro da Fazenda Marcílio
Marques Moreira, autorizando a rolagem das dívidas
do Estado de São Paulo para com o BANESPA, para
que fossem pagas as prestações mensais durante 12
anos. O senhor tem conhecimento disso?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Tenho.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Tem conhecimento. O Conselho Monetário Nacional
não se situa no Sistema Financeiro Brasileiro acima
do Banco Central, certo? O Conselho Monetário não
está acima do Banco Central.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Está.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Está?

O SR. ALTINO DA CUNHA - É.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Ele
é integrado, ele não é integrado pelo Presidente do
Banco Central?

O SR. ALTINO DA CUNHA - É. O Presidente do
Banco Central e o Ministro...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Então, o Banco Central estava obrigado a respeitar a
deliberação do Conselho Monetário Nacional. Corre
to? Correto?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Correto.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Por que o senhor desconsiderou essa deliberação, na
prática, porque, na realidade, na prática, o senhor,
como o Banco Central e o Conselho Monetário Nacio
nal autorizaram as AROs, o senhor, encaminhando
ao Ministério Público como algo ilegal, o senhor, na
prática, desconsiderou a atitude do Conselho Mone
tário Nacional e do Banco Central, na prática, como
interventor. O senhor foi movido por uma ação política
ou qual foi a motivação?
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O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não. Jamais.
Foram. Foram indiciados. Eu queria abstrair essa ação política, mesmo porque

O SR. ALTINO DA CUNHA - Os bens bloquea- havia, naquela relação, até amigos muito próximos a
dos é por outro motivo. Não é por causa dessa ação, mim, pessoais. Então, não me envolveu absolutamen-

- te. Eu quero lhe deixar bem claro uma coisa. Vamosnao.
abstrair essa renegociação que foi a consolidação da
dívida creditícia do Estado de São Paulo, está certo?
Toda a dívida do Estado de São Paulo foi autorizada
pelo Conselho Monetário Nacional, inclusive de em
presas que o Estado assumiu em 1992. Vamos abstrair
isso. Quando eu faço uma operação que, no meu juízo,
há indícios, eu não posso afirmar, mesmo porque eu
não sou o Ministério Público, que é o titular da ação
que pode... , se ele verificou que não havia indícios...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Qual indício que o senhor apurou?

O SR. ALTINO DA CUNHA - A própria contrata
ção da operação acima dos limites operacionais per
mitidos. A concentração de risco, o que levou, inclusi
ve, à situação...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mesmo... mesmo elas tendo sido pagas no prazo,
mesmo havendo a renegociação autorizada pelo
Conselho Monetário Nacional, ...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Espera aí.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- ...0

senhor achou que havia risco?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Desculpe, eu não
vou agora querer justificar a coisa no termo genérico.
O que... Isso daí é uma estrutura que está em anda
mento, tinha o banco, tinha os seus diversos setores e
eu que fazia o encaminhamento. Eu não posso che
gar: "Não, nesse caso, vamos discutir se é isso, se é
aquilo". Está certo? Constatamos a operação, ela tem
princípios que me apresentaram de eventuais indíci
os de irregularidade, não me cabe discutir. ..

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mas o único indício que o senhor...

SR. ALTINO DA CUNHA - ...senão, eu entro
noutro processo que o nobre Relator aqui vai me bo
tar de prevaricação.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Perfeito. Mas, veja bem.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Aí, seria o inverso.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O

único indício que o senhor coloca como indício seria o
montante do valor, mas não que estivesse inadim
plente, não que não tivesse sendo pago e não que ti
vesse sido renegociada a dívida do Estado com o
BANESPA autorizado pelo Conselho Monetário Naci
onal. Quanto a isso aí não era indício, porque estava
tudo comprovado e documentado. Correto?
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o SR. ALTINO DA CUNHA - A renegociação?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - É.
O SR. ALTINO DA CUNHA - É, foi depois, inclu-

sive já. .. Mas foi feita a renegociação, não tem dúvida.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- É,
a renegociação foi feita em 1992. Ela estava em vigor
quando o senhor foi interventor.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Elide o crime o
praticado anteriormente essa renegociação? É um
entendimento que eu respeito. Eu não estou questio
nando.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Veja bem, não estou dizendo que elide o crime. O fato
é que não foi crime. A dívida do Estado com o
BANESPA não era crime na medida em que o próprio
Conselho Monetário Nacional havia autorizado a rola
gem da dívida e ela estava em pleno vigor quando o
senhor assumiu como interventor. O senhor concorda?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não concordo,
nem discordo.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não concorda, nem discorda.

O SR. ALTINO DA CUNHA - É questão de inter
pretação. (Risos.)

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Tudo bem. Perfeitamente. Bem, em 30 de dezembro
de 1994, quando o senhor assumiu... o Banco Central
assumiu e decretou a RAET, estava em aberto ape
nas a prestação do ensino em 20 de dezembro da
quele ano no valor tão-somente de 18 milhões de dó
lares referentes às dívidas públicas estaduais que ha
viam sido renegociadas com a prévia e expressa
aprovação do Conselho Monetário Nacional. Está
correta essa informação? O senhor confirma essa in
formação?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Era uma parcela
pequena, realmente, em torno... no dia 15, vencida no
dia 15, vencida no dia...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Dia 15?

O SR. ALTINO DA CUNHA - É, mas o número,
embora pode divergir, o número não está longe disso,
não.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não está longe disso.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não. O núme
ro que eu tenho aqui, está no meu relatório, é 30 mi
lhões, se não me engano.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Trinta milhões.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Trinta contos.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 

Dólares ou de reais?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

Fleury) - Vinte e oito milhões.
O SR. ALTINO DA CUNHA - Reais, reais.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 

Então, eram 18 milhões de dólares, mais ou menos.
O SR. ALTINO DA CUNHA - Mas era insignifi

cante.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 

Insignificante. O Governo Covas suspendeu todos os
demais pagamentos dessa dívida para com o
BANESPA a partir de janeiro de 1995, quando ele to
mou posse. Correto?

O SR. ALTINO DA CUNHA - A dívida creditícia
ele só pagava quando tinha a rolagem dos títulos ...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Certo.

O SR. ALTINO DA CUNHA - ...e sobrava o resí
duo. Era feita uma pequena amortização que era...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
resto ele não pagou?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Pagou nada. Era
simbólico.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- E,
como já disse o Deputado Lamartine, o senhor não
cobrou o Governador, quer dizer. ..

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, cobrei até
pessoalmente.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Pessoalmente.

O SR. ALTINO DA CUNHA - E borderô a gente
manda para o cobrador, né, que era a Secretaria de
Fazenda.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Então, não tomou nenhuma atitude, como o senhor
tomou no caso das AROS de mandar para o Ministé
rio Público, cobrar... isso o senhor não fez nada.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Poxa, o Ministério
Público, de não pagar, não.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não, de tomar atitudes como o senhor tomou no Mi
nistério Público, o senhor foi bem rigoroso. Mas man
dou todas as AROS para o Ministério Público para
que fosse apurado.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- No

caso da dívida do Governador Covas, o senhor não
tomou nenhuma atitude mais concreta no sentido de
cobrança. Isso ficou ...
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o SR. ALTINO DA CUNHA - Não tinha, vamos
dizer, determinação, e a minha divergência, do Banco
Central no sentido de fazer. Mandou fazer, considerou
inadimplente, eu vou ter que executar.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Muito bem.

O SR. AlTINO DA CUNHA - Agora, eu não es
tou... Excelência, o senhor me permite.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Perfeitamente.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu não estou ab
solutamente preocupado se é o Governador Covas
ou qualquer Governador. Eu não tenho absolutamen
te nenhum questionamento de parte nenhum. Pelo
contrário, até ficaria feliz da vida se ele pagasse, e
queria que ele pagasse.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
fato é que ele não pagou.

O SR. ALTINO DA CUNHA - O fato é que ele
não pagou. Mas quem estaria inadimplente não era o
Governador...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Era o Estado?

O SR. ALTINO DA CUNHA - ... era o Estado de
São Paulo.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Claro.

O SR. AlTINO DA CUNHA - Quem esteve ina
dimplente durante todo esse período não foram os
Governadores, foi o Estado de São Paulo. Eu não...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Sim. Mas, o Estado de São Paulo, quando o senhor
assumiu, não estava inadimplente. Quando o senhor
assumiu a intervenção não estava inadimplente.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Inadimplência
dele ar é a questão que...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Porque do dia 15 ao dia 30 não caracteriza inadim
plência.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Porque daqui a
pouco o Relator me enquadra aqui e me prende outra
vez. Mas estava... a inadimplência era...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Se o se
nhor descumprir a lei, eu vou enquadrá-lo...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Isso.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ...até
como cidadão, tenho a obrigação de tirar o senhor al
gemado daqui.
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O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, calma. Não
precisa tanto.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor
está falando tanto. E vou enquadrar mesmo. Eu acho
que como cidadão. Se eu vejo alguém descumprir a
lei, eu tenho de fazer.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mas vamos lá. Vamos lá. O senhor esclareça. Do pon
to de vista concreto não estava inadimplente quando
o senhor assumiu.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Hein?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Do
ponto de vista concreto, formal, não estava inadim
plente quando o senhor assumiu a intervenção.

O SR. ALTINO DA CUNHA - O Estado?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
Estado não estava inadimplente.

O SR. ALTINO DA CUNHA - É uma questão de
enfoque. Eu veria o seguinte. O banco... dentro das re
gras gerais...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Dentro das regras gerais de inadimplência,
havia inadimplência?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não estava
inadimplente.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não estava inadimplente. Eu queria que ficasse regis
trado, Sr. Presidente, que o Dr. Altino falou, afirmou
que, quando ele assumiu o banco, no dia 30 de de
zembro, o Estado de São Paulo não estava inadim
plente com o BANESPA. Queria que ficasse bem re
gistrado isso. Na prática, o senhor sabe que muitas
pessoas que não prevaricaram, que não cometeram
delitos, com a atitude de o senhor mandar para o Mi
nistério Público, tiveram a sua vida bastante compli
cada. Mas, isso faz parte.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu sei disso. E até
fiquei chateado com isso.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Perfeito. Bom, as últimas perguntas que eu queria fa
zer é o seguinte, para o senhor, são algumas pergun
tas que podem parecer pessoais, mas que têm um in
teresse concreto na apuração. Queria saber se o po
dia me informar se o senhor, no período de 87 a 94, se
o senhor era casado.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Oitenta e sete a
94, era.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Era casado. O nome da sua esposa?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Neusa Maria Sil
veira da Cunha.
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O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O deu CDls para o BANESPA? O senhor tem conheci-
senhor ainda continua casado com ela? Formalmente? mento disso?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Formalmente, sim. O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, de maneira
Não, até que não. Até que não. nenhuma.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI _ O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
Não. Qual é a profissão dela? Não tem conhecimento. O senhor sabe se ela teve...

O SR. ALTINO DA CUNHA _ Hein? ' O ,S.R. ALTINC? DA,CUNHA - Se ela tentasse
O SR DEPUTADO MARCELO BARBIERI ate ~ra. otlmo para nos. Nos estávamos com problema

. - de hqUldez.
Qual a profissão dela? O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -

O SR. ALTINO DA CUNHA - Ela era bancária. Não, mas isso aí. .. O senhor não era interventor. Isso
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - foi no período de... um período anterior à intervenção.

Onde ela trabalhou no período entre 87 a 94? O SR. ALTINO DA CUNHA - Ah, tá! (Risos.)
O SR. ALTINO DA CUNHA - Ah, agora eu não Então, ótimo.

me recordo. Diversos..., no BESC? Esteve no BESC no O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
Banco do Estado de Santa Catarina, esteve no BCN: no senhor não tem conhecimento disso?
Pontual. Agora, nesse período todo aí, eu não... O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não, não.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O BANESPA, CDI.
senhor não lembra? O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O

O SR. ALTINO DA CUNHA _ Não senhor n.ão sabe qual o Diretor, se ela conversou c?m
. algum Diretor do BANESPA, se ela procurou um Dlre-

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Ela tor? O senhor não conhece?
trabal~ou, o senhor ~~ lembra se ela trabalhou como O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, eu não tenho
agenciadora de deposltos para um banco em São Pa- condição, nem de...
u.lo? O senhor s~ ~embra se ela trabalhou como agen- O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
cladora de deposltos? senhor chegou a ligar, por acaso, para algum Diretor

O SR. ALTINO DA CUNHA - Se trabalhou, des- do BANESPA, apresentando a sua esposa? O senhor
conheço. se recorda disso?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O O SR. ALTINO DA CUNHA - Não.
senhor desconhece. O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -

O SR. ALTINO DA CUNHA _ Desconheço. Ja- P?r aca~, o senh.or se re?orda de.ter ligado para o
mais, eu não teria... eu teria conhecimento. Vice-Presidente Ricardo Dias Ferreira?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O . O SR. ALTINO DA CUNHA _- Não... Rica~do
senhor teria conhecimento. O senhor tinha conheci- D~as... Vou, com toda franqueza, nao conheço. Nao,
mento de que ela trabalhava vendendo CDls _ Certifi- nao me lembro da pessoa.
cados de Depósito Interbancário, para esse banco O S_R. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
que ela trabalhava na época? O senhor tem conheci- senhor nao lembra.
mento disso? O SR. ALTINO DA CUNHA - Não me lembro a

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. pessoa.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI _ O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -

Não tem conhecimento. Não se lembra, né? Então, o senhor não se lembra se
O SR. ALTINO DA CUNHA _ Absolutamente. o senhor pediu para que esse ~~nhor ajudasse a sua

COI é o banco que opera o COI. esposa que o BANESPA adqUirisse alguns CDls?
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- É ~ SR. AL",:INO DA CUNHA - O Ricardo Dias

que ela... Ela não... O senhor não tem conhecimento Ferreira ~ra d~ epoca de_quem? Eu, que eu tive al-
se ela trabalhava vendendo CDls? guns amigos la. Mas ele nao é pessoa do meu relacio-

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não. namento.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -

senhor não tem conhecimento. Era do período... Não, era Vice-Presidente do banco.
O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, de jeito ne- O SR. ALTINO DA CUNHA- Não, não é pessoa

nhum. do meu... Que época?
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- A

senhor não sabe se ela tentou vender ou se ela ven- época foi no período de 88,89.
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o SR. ALTINO DA CUNHA - Não era pessoa do
meu relacionamento, nem o conheço.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não conhece. O senhor não pediu a ele nada para
ajudar a sua esposa, para que o BANESPA adquirisse
CDls? O senhor não fez o pedido?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não, não.
Absolutamente.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não fez esse pedido?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- E o

senhor não sabe se o BANESPA, à essa época, pelos
dados que o senhor tem, comprou CDls? O senhor
não tem esse conhecimento?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, absoluta
mente.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não tem conhecimento.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Oitenta e quatro...
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 

Muito obrigado. Eu estou satisfeito, Sr. Presidente.
Possivelmente voltaremos ao assunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Próxima inscrita é a Deputada Iara Bernardi.
Para ganhar tempo apenas e tão-somente, enquanto
a Deputada retoma... Pois não.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

Fleury) - Claro, claro. Não há dúvida. O senhor tem di
reito à interrupção. Nós faremos uma interrupção por
5 minutos. Vamos interromper por 5 minutos. (Pausa.)
O problema de liquidez do Dr. Altino já foi resolvido.
Dr. Mino, para nós ganharmos tempo, já que a Depu
tada Iara teve que se ausentar por alguns instantes, a
primeira pergunta que eu faria ao senhor é a seguinte:
pelos dados e pelas datas que o senhor colocou, isso
quer dizer que o senhor não participou da elaboração
do relatório final e não participou da elaboração do
balanço do BANESPA? Não participou? Isso foi feito,
foi feito pelo seu sucessor. Porque, na verdade, o rela
tório é datado de 28 de agosto, se não me falha a me
mória. Então, foi o seu sucessor que teria...

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

Fleury) - Por favor, mais uma vez.
O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu posso ajudá-lo

nisso, sim. O sucessor, no caso, parece aí, é o que
ouvi que... fui conversar com ele na semana passada.
Eu disse: "Como é que ficou isso?" Houve uma ação,
tá certo, eu não sei promovida, não sei se o senhor. ..?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
F1eury) - Não. Eu não promovi, não.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não? Também
não me interessa. Eu não entrei...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Sim.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Determinando,
com pedido de liminar, e que o Juiz determinou que o
banco se abstivesse da publicação, veiculação, qual
quer coisa. E o banco não fez, cumprindo a decisão.
Eu acho que o próprio... Aí, então, foi uma parada
também esse Juiz aí. O Juiz determinou que não se fi
zesse o balanço, não fizesse o provisionamento, e até
isso foi ocorrendo, eu acho que é interessante apurar.
Em relação ao banco, isso ocorreu até a renegocia
ção final da dívida. É um dado interessante, que eu
acho que... Quando foi acertada a dívida final, é que
se fez todo o balanço com efeito retroativo. Porque
houve um fator superveniente, então, 30 de...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então, eu vou... Dentro dessa pergunta
que... dessa resposta que o senhor deu, isto quer di
zer que o fato da Comissão de Sindicância ter utiliza
do os números e a orientação feita pelo Banco Cen
trai descumpriu a decisão judicial, porque se a deci
são judicial foi pela não publicação do balanço, pela
não utilização dos dados e, mesmo assim, houve o re
latório a respeito do assunto, foi descumprida a deci
são judicial. Não, não, eu queria... O senhor é jurista ...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Presidente... , eu
estou respondendo o que o Presidente do BANESPA,
no caso, à época, foi ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não, eu estou fazendo uma pergunta ao se
nhor a respeito...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não fiz.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

Fleury) - ... Não estou dizendo que o senhortenha feito.
O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, ele.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

Fleury) - Eu só estou dizendo o seguinte: que a deter
minação judicial era muito clara no sentido de evitar a
publicação do balanço, não fazer os provisionamentos...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

Fleury) - ... e o relatório final, então, foi feito contrari
ando a decisão judicial. Porque o relatório final, como
o senhor sabe, tem conhecimento, mesmo que infor
malmente...

O SR. ALTINO DA CUNHA - É informal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - ... apontou responsáveis e apontou o banco
com balanço negativo.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Com balanço ne
gativo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Com, com, perdão, com patrimônio liquido
negativo.
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O SR. ALTINO DA CUNHA - Com PL negativo. entendimento e, às vezes, aí, a questão, às vezes
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio esse entendimento pode não ser, ou, às vezes, é o

Fleury) - Então, foi descumprida a decisão judicial. correto, o meu é que não é correto. Só que eu não
O SR. ALTINO DA CUNHA - Mas aí, aí é que c~eguei a nenhum entendimento. A minha posição foi

está. .. Eu estou sendo condenado por não ter feito simplesmente de cautela. Eu adotei a posição que,
isso. Se eu fizesse isso aqui... naquele m~me.nto, se me afigurava a mais correta,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio vamos assim dizer.
Fleury) - Não, não, não. Eu não estou falando do se- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
nhor. Eu estou fazendo um comentário. Fleury) - Então...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, eu estou en- O SR. ALTINO DA CUNHA - Evitando tombos.
tendendo. Mas me ajudou. (Risos.) O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

O S~. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) - Vamos avançar um pouquinho mais nisso.
Fleury) - E claro! Nas páginas 11.648 e seguintes, há uma outra mani-

O SR. ALTINO DA CUNHA - Porque eu não fiz, festa~ão da ~omi?sã,? que di~ o ~eguinte: "Enfim,
~e !orma nenhuma, mesmo porque eu vi a decisão, a atrav~s ~o rol ~ enfim, a concretlzaçao do contrato de
liminar. Ela era ampla, total e irrestrita. emprestlmo n 6.348 fez com que, sob o aspecto for-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio mal, as operações de AROS s~ apres~n!assem quita-
Fleury) _ Mais próximo por favor. da~. Efetivamente, por erro nao de debito, permane-

O SR. ALTINO DA CUNHA _ Ampla total e ir- cenam e~. aberto: sendo posteriormente incluído no
restrita. Não tinha dúvida. Crédito de liquid~ção duvi- rol das diVidas objeto de reestruturação em 92".
dosa, provisão para qualquer título etc, que ele se O SR. ALTINO DA CUNHA - Isso.
abstivesse, não publicasse, não fizesse. Quer dizer o O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Juiz segu~ou: E o balanço só foi publicado no fin~l, Fle~ry) - Ou seja, ~oi incluído no objeto de reestrutu-
quando fOI feito o acerto. Isso eu acompanhei pela im- raçao em 92. Conjugando uma cOisa com a outra,
prensa. como é que foi destacada a ARO? As AROS foram

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio destaca~as. para que elas fossem .c?locadas c~m?
Fleury) - Sem dúvida. Mas eu queria... Era essa a ob- responsavels por boa parte ?O e~dlvld;;tm~nto publ!-
servação que eu queria comentar com o senhor, era co, quando, na. ve!dade, esta aquI o propno entendl-
apenas um comentário de advogado para advogado, mento da Comlssao.
não de Presidente para... Agora, eu gostaria também O SR. ALTINO DA CUNHA - Aí, eu não estou...
de... O senhor se referiu à questão da inadimplência Eu.aqui também não fiz nenhuma afirmação, ela não
ou não do Estado de São Paulo. A própria Comissão c~hde absolutamente com a minha exposição. Mas
de Inquérito, às páginas 11.661, disse o seguinte: nao... Nós colocamos o endividamento público de
"Vale frisar", referindo-se ao voto do Conselho Mone- uma forma geral. Não sei qual foi o raciocínio da Co-
tário Nacional n° 92/92. "Vale frisar que à exceção as missão. Mesmo porque, a partir do momento da con-
disposições da resolução do Conselho Monetário Na- solidação, não temos mais por que falar em ARO. O
cional n° 1.775/90 beneficiariam o BANESPA quanto ARO deixou de existir em 92.
à não inscrição em crédito em liquidação das respon- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
sabilidades inadimplidas do cliente Estado de São Fleury) - Exato. Então, se ela deixou de existir em 92...
Paulo, em especial as operações de antecipação de O SR. ALTINO DA CUNHA - E tem mais ela é
receita orçamentária já vencidas, conforme se deduz uma operação que existe. '
d_a !~itura d?s art. 1°, ite~s 3~ e 5° da norma em que~- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
tao . Ou seja, a ~enegocl~çao, .n~ forma aprova~a, fl- Fleury) - ... e havia apenas um atraso de 15 dias, es-
cava salvo tambe.~ das d!sposlçoes da Resoluçao do tava adimplente o Estado em 30 de dezembro? Não
Conselho Monet~no Na.cl.o~aI1.74~, de .3~/8/90, que gostaria que o senhor respondesse. '
alterou) e consolidou cntenos para Inscnçao de valo- - - .
res nas contas de créditos em liquidação e constitui- O ~R. ALTINO DA CUNHA - Nao, nao, adlm-
ção de provisão para créditos em liquidação. Então, plente, nao.
eu queria que o senhor comentasse esse dispositivo, O SR. PRESI!'ENTE (Deputado Luiz Antonio
já que o seu relatório se choca frontalmente com esse Fleury) - Por que nao?
entendimento da própria Comissão de Sindicância. O SR. ALTINO DA CUNHA - Ele estava inadim-

O SR. ALTINO DA CUNHA - Aí é que está a in- plente em 15 dias.
dependência da Comissão de Inquérito. Ela não está O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
absolutamente atrelada ao liquidante interventor ou o Fleury) - Hein?
preposto, qualquer que seja. Ela conduz o seu traba- O SR. ALTINO DA CUNHA - Ele estava inadim-
lho isoladamente. Então, ela pode ter chegado a um plente em 15 dias.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio dois primeiros anos e a crédito, dos seguintes, em vir-
Fleury) - Em 15 dias. Mas isso não caracteriza ina- tude de estarem essas ações, pela atual cotação, na
dimplência para fins de execução da dívida completa. época em que foi feito esse documento, em 98, pela

O SR. ALTINO DA CUNHA - Se o Banco Cen- atual cotação na Bolsa de Valores de São Paulo, acar-
trai me determinasse imediatamente provisionamen- retando elevado lucro ao BANESPA. Saliente-se, ain-
to e inscrição em crédito e liquidação, eu teria de fa- da, que, com relação a Nossa caixa, Nosso Banco, o
zero Mas não o fez. Banco Central autorizou transferir o registro dessas

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio ações para o seu ativo permanente, pelo valor patri-
Fleu ry) - O senhor conhece... Não o fez? O senhor se monial, produzindo lucros. Tanto essa instituição fi-
referiu à dação de ações da CESP e da CPFL em pa- nanceira como o BANESPA receberam as ações da-
gamento. das em pagamento na mesma ocasião e sob a mes-

O SR. ALTINO DA CUNHA - Isso. ma alegação, devido e previamente autorizados pelo
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Banco C~ntr.al do Brasil. ~s:e lançamento contraria" o

Fleury) - Só que as folhas 11.670 do próprio inquérito art. 183,. InCISO 111, da Lei n ~.40~, de 76, p~r que?
dizem que esses pagamentos foram feitos com auto- Esse artigo estabele~e ~ue seja feita ~ pro~lsao par~
rização do Banco Central. Com autorização do Banco suportar perdas pro~avels. E essas açoes nao poderl-
Central. am merecer esse atributo, mesmo porque, como o se-

O SR. ALTINO DA CUNHA _ Você vê a inde- nhor mesmo disse, s6 em 97, ~ortanto, elas já esta-
pendência. Ele chegou a esse dado. vam dando lucro .e... mesmo aS~lm..; elas fora~ lança-

. . das com um provlsao de 215 mllhoes, contrariando o
O SR.: PRE~IDEt-:lTE (Deputado LUIZ An~onto próprio texto legal. Quer dizer, havia certeza da exis-

Fleury) - Nao, ~ntao, veja bem. O que eu estou dlze~- tência de lucro. E, no entanto, elas foram lançadas
do a~ se~hor e se o senhor procurou saber se havia para suportar perdas prováveis.
autorlzaçao do Banco Central... .

O SR. ALTINO DA CUNHA _ Não, não. _O SR. ~~TI.NO DA CUNHA - E. Eu estava fora. ..
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Eu nao partIcIpei, eu estava fora.

Fleury) - ...para que esses pagamentos fossem efetu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
ados antes de fazer essa observação que o senhor Fleury) - Eu teria mais uma pergunta a fazer.
fez aqui para nós. O SR. ALTINO DA CUNHA - O da Nossa Caixa

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, a observa- só para colocar a contabilidade, a Comissão d~
ção, Sr. Presidente, não é bem nesse sentido. Eu não Inquérito disse que não seria correta aquela autoriza-
estou falando na irregularidade. Eu não estou dizendo ção dada a Nossa Caixa.
que. a operação é dação em pa~amento. O cr.edor O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
acel!ou. S~ o ~an?o Cen~ral a.utorlZOU, me~~or ainda. Fleury) - Não, não. Isso daí não é da Comissão. Isso é
Eu fico ate satisfeito. Esta mais d? que ~atlfl?a~o. E~ uma observação...
estou falando no problema da saude da mstltulção fl- .
nanceira que está no Regime de Administração Espe- O SR. ~LTIN~ DA CUNHA - Porque a Caixa
cial Temporário. Então, eu não podia, e o senhor sabe passou a ser Investidora da CESP.
disso, que eu não podia realizar a venda dessas O SF;I. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
ações da CESP ou da CPFL. Eu falei sobre esse enfo- Fleury) - E. Mas veja bem, o Banco Central deu um
que aqui. Não estou dizendo que o Estado não pagou. tratamento de dois pesos e duas medidas. É isso que
Estou dizendo que pagou. Mas pagou não em dinhei- eu quero deixar bem claro. Jogou os prejuízos em 94,
ro, pagou em ações, agora estou sabendo, autoriza- 95, para dar um bruta lucro, desculpem a expressão,
do. Nem precisava ir atrás, autorizado ou não, tá cer- um lucro brutal em 96 e 97. Está certo? Não era o seu
to, alguém combinou... período, mas teremos oportunidade de discutir isso

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio com quem estava na época respondendo pelo banco.
Fleury) - Agora, e aí houve uma provisão de 250 mi- E, finalmente, o senhor tem conhecimento do art. 43
Ihões sobre a desvalorização das ações da CESp, da Lei 8.981, de 95. Na verdade, era a Medida Provi-
não é? sória n° 812, de 30 de dezembro de 94. Quando ela se

O SR. ALTINO DA CUNHA - É. refere à provisão para créditos de liqüidação duvido-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio sa,. ela diz claramente: "Do. montante_dos créditos re-

Fleury) - Que somadas às provisões de 428 milhões fendo~ ~o parágrafo ante~lor: ~everao ~er. excl~í~os
efetuadas em 1995, totaliza a importância de 643 mi- os credltos com pessoas jundlcas de dlrel~o publico
Ihões de reais. Esses valores foram totalmente estor- ou empresa sob o seu controle, empresa publica, so-
nados em 96, 97, nos montantes respectivos de 275 ci~dade de economia mista_ou sua subsidiária." Ou
milhões de reais e 368 milhões de reais. Portanto, ca- seja, legalmente o Estado nao quebra.
racterizando a transferência de resultado a débito dos O SR. ALTINO DA CUNHA - Não.



O SR. ALTINO DA CUNHA - É. E já citei no rela
tório a proposta que foi encaminhada pelo Secretário
de Fazenda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Perfe~o. Na Assembléia Legislativa, onde
houve depoimento do Secretário, Dr. Yoshiaki Naka
no, ele admitiu - isso eu chamo a atenção dos senho
res - que uma semana antes o Banco Central propôs
a formação de uma administração compartilhada ao
BANESPA e ao BANERJ. Uma semana antes. O se
nhor que é um homem de banco, como era possível
saber uma semana antes que ia faltar recursos para o
BANESPA no dia 29 de dezembro de 1994? Uma se
mana antes, o Banco Central chamou o Sr. Yoshiaki
Nakano para dizer isso. Quer dizer, então o Banco
Central já sabia que ia decretar a RAET?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não tenho por que
duvidar do Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Esclarecendo mais: isso somado à coloca
ção feita pelo Deputado Benzoini que quem fornecia
os recursos era o Banco do Brasil e a Caixa, via
GEROF, tá certo; e no dia 29 os recursos não vieram e
no dia 30 eles retornaram, você não acha que isso
nos leva à interpretação de que havia data programa
da para isso?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Prefiro não res
ponder. Estão aí os dados... Essa Comissão vai apu
rar. Essa Comissão vai apurar.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Presidente, só um aparte. É o seguinte: se houve
esse critério da intervenção do RAET pelo atraso dos
15 dias, a pergunta que eu faria ...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não foi por
isso.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio O SR. ALTINO DA CUNHA -Isso. Espera aí, eu
Fleury) - Então, como lançar como crédito de liqüida- só tenho sugerido aqui.
ção duvidosa? O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

O SR. ALTINO DA CUNHA - Aí é insolvência do Fleury) - Uma última questão, porque é de fundamen-
Estado, eu não posso (inintelígível). tal importância. No depoimento dado... Perdão, são

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio duas questões mais que eu gostaria de fazer ao se-
Fleury) - Então, por que o senhor opinou nesse senti; nhor. P~meiro, o senh?r rece~e~, em fevereiro de 95,
do para lançar o crédito de liqüidação duvidosa? E um ofíCI? d9 Secre.t~noYoshlakl Nakano propondo a
isso que eu quero saber. renegoclaçao da divida?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, nós esta- O SR. ALTINO DA CUNHA - Está aqui citado.
mos... Não é questão de opinião, nós estamos diante O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
uma inadimplência e não de uma insolvência. Fleury) - Então, o senhor entendeu que não era o

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio caso. O senhor respondeu esse ofício?
Fleury) - Como inadimplência? Havia uma renegoci- O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu encaminhei ao
ação e. só havia um atraso de 14 dias; 15 dias no dia Banco Central, porque quem vai fazer a renegocia-
30. Heln? ção...

, .O ~R. ALTINO DA CUNH~ :- ~.ão, ~udoAbe.m, O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
esta Inadimplente. Atraso de um dia Já e Inadlmplencla. Fleury) _ Ah! O senhor encaminhou ao Banco Cen-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio traI.
Fleury) - Quinze dias. Mas veja bem, mas o critério
utilizado por outros bancos é de 180 dias.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Noventa dias.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

Fleury) - Noventa dias, agora. O Banco do Brasil, à
época, era 180 dias.

O SR. ALTINO DA CUNHA - (Ininteliglvel)...
para as operações e o modus operandi.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Você quer dizer que o atraso de 14,dias tor
nou o Estado de São Paulo inadimplente? E essa a
afirmação do senhor?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Há casos que in
dependente do prazo, dependendo do devedor, quan
do ele já tem outras operações ou tradição de não pa
gamento, no dia imediato ele já deve fazer o provisio
namento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Mas veja bem: a pergunta que eu faço ao se
nhor é o seguinte: quer dizer que o senhor está dizen
do que o Estado de São Paulo tem uma tradição de
não pagar.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. Eu já fiz a ob
servação fora do ar. Não é bem o caso do Estado de
São Paulo. Agora...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então, como é que foi lançado se havia ape
nas 14 dias de atraso?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não foi lança
do, absolutamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Mas o senhor sugeriu o lançamento.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, examinar a
conveniência. Porque não posso...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Ah, examinar a conveniência!



O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Para
mim está ótimo. O Presidente pode até requisitar sem
requerimento.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
Presidente, eu gostaria de requisitar essa informação
do Banco Central, se foi mandado ao CADIN a ina
dimplência do Estado de São Paulo no ano de 95, se
o Relator concordar, não é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Perfeito.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Todos os
documentos em relação ao BANESPA já foram pedi
dos, o que não foram é encaminhados. Este tanto ou
tros quanto nós acharmos necessário já deveriam ter
vindo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Mas este é bem específico.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Esse é bem específico, e pode ser que o Banco Cen
trai interprete essa requisição como apenas docu
mentos do Banco Central.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Enquanto não ti
nha definição, essa inadimplência para nós era trau
mática e difícil.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mas o senhor não mandou para o CADIN?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não posso lhe as
segurar, porque isso era uma rotina da própria institui
ção: "atrasado o tal período, deverá comunicar". Olha,
eu não vou assegurar não. Eu não quero incorrer em
erro. Mas se era rotina, deve ter sido comunicado. Eu
acho que isso é rotina. Eu acho que é rotina, mas...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
(Ininteligível) ... comprovar se houve isso ou não.

O SR. ALTINO DA CUNHA - É, se houve isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Uma última observação.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Era agendado,
não é?
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O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Claro que não foi por isso, foi um dos motivos; a alega- Fleury) - O senhor não estava mais no banco quando
ção pública foi que havia a falta de liqüidez, certo? chegou o ofício, datado de 17 de agosto, que determi-

O SR. ALTINO DA CUNHA - É. nava as regras para o lançamento da...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O SR. ALTINO DA CUNHA - Não.
Por que o senhor não mandou para o CADIN a ina- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
dimplência real que passou haver depois com o Go- Fleury) - O senhor não estava mais no banco?
vemo Mário Covas? O senhor poderia ter mandado O SR. ALTINO DA CUNHA - Dezessete, não.
para o CADIN, Estado de São Paulo, e não mandou.? O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

Fleury) - O senhor não teve oportunidade de ler esse
ofício?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não teve oportunidade.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu soube. Ler, na
íntegra, não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Ler na íntegra, não?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. Soube, até
para adequar o provisionamento etc, etc.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Só que, eu não tenho o oHcio aqui comigo,
mas como o senhor não estava mais, eu me dispenso
de fazer qualquer pergunta e passo a palavra à Depu
tada Iara. Não tem mais...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu quero
fazer mais uma pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O Sr. Relator, se tiver mais alguma pergunta.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Mas, Excelência,
eu me lembro do "adequado", faço questão até de es
clarecer isso aí. Porque a minha indagação é se devia
fazer. "Adequado", já ficava um negócio meio estra
nho. Mas tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O que chama a atenção no ofício, não sei se
algum dos Deputados tem o ofício, que foi distribuído
ontem, o ofício do Sr. Cláudio Mauch e do Sr. Alkimar
Moura.

(Não identificado) - Eu tenho aqui, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então, apenas e tão-somente, é a justificati
va que me chama a atenção. E o senhor, como é um
especialista no assunto, vamos explorar um pouco o
seu conhecimento jurídico, não mais como interven
tor. Porque o que se diz aqui é o seguinte: "Em razão
da decisão da diretoria deste Banco Central, entende
mos como adequada a transferência para crédito e li
qüidação de tais créditos com a constituição" - aliás,



O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Porque era ilegal.

O SR. ALTINO DA CUNHA - É legal?
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - ile

gal. Essa medida era ilegal, tanto que...
O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não estou

discutindo. Estou dizendo que a decisão do juiz foi eli
minada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não, queria dizer, hipoteticamente, por essa
justificativa, o senhor não verificaria que está aí uma
determinação, o senhor retroagia o prejuízo?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Aqui não é bem...
Espera aí: "em razão da diretoria, tais créditos da
constituição... processo temporário... nesse sentido...
esses créditos. Referíamos, no caso, o provisiona
mento do ativo, provisionamento total da justiça e ain
da orientação sob quais em razão da decisão da Dire
toria, entendemos como adequar..."

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não, por favor, continue.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Esse "adequar" eu
não engoliria.
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está um português horroroso - "de provisão para cré- tor em vários bancos, o senhor já viu retroagir prejuí-
ditos de liqüidação duvidosa, independentemente do zo alguma vez.
prazo, mesmo porque" - e eu chamo a atenção do se- O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. Para realiza-
nhor para isso -, "decorridos mais de seis meses do ção...
i~í~io do processo de admi~istração especial temp~- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
ra.na, os pa~a~en.t?s ocorndos de parte do setor pu- Fleury) - O senhor já viu retroagir? Veja só: a inadim-
bllco fora~ Inslgnlflcan.tes e ~ecorrentes .~pen~~ da plência se caracteriza, de acordo com esse ofício,
troca de tltulos ~sta?ualspor tltU~O~ federaiS - alla~, o seis meses depois da RAET. Está aí, doutor, leia.
senhor se refenu a ISSO. As provlsoes, nesse sentido, O SR ALTINO DA CUNHA - E .
se limitariam a esses créditos. Veja bem, Dr. Altino, . ,. . m termos da JUs-

. - h' t t' 'd d ? tlflcatlva ...aqUi nao a uma re roa IVI a e,
O SR. ALTINO DA CUNHA _ É decisão da dire- O SR. ~R~SID~NTE (Deputado Luiz Antonio

t
. Fleury) - Entao, ISSO e que eu quero saber.

orla.

O SR PRESIDENTE (O t d L
· A' O ~R. A~TINO DA CUNHA - Eu não vou entrar

. epu a o UIZ ntonlo nessa dlscussao
Fleury) - Veja bem: a decisão da diretoria fala que, . ..
decorridos seis meses da administração temporária; O SR~ PRESIDENTE (Deputa~o LUIZ AntoniO
aí, sim, 180 dias, poder-se-ia falar em inadimplência Fle.ury) - N,ao, eu ~ue~~ sabe~ o seg~l~te: se o senhor
tecnicamente, está certo? Agora, como retroagir _ eu estivesse la, essa.Justlflc~ ~erla o suficiente ~ara o se-
não conheço as regras _, é possível retroagir preju í- nhor faz~r retroagir o preJulzo, sabendo que ISSO pode
zo? O prejuízo que deveria ser lançado, na minha opi- caracterizar fraude ao balanço do banco?
nião, em junho de 95, como fazê-lo retroagir, porque ., ~ SR. ALTINO DA .CUNHA - Talvez é aquela
aqui há justificativa, a justificativa é esta, não é nada hlstorla lo~ge. Ago,ra que tive? contato com a... !alvez
de que o senhor falou, não é nada do que está na co- se e~ e~tJ~esse I~ ... ,Mas, ai, houve a sustaçao por
missão, eu quero saber se é possível retroagir o pre- medida liminar, nao e?
juízo, só isso? O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu vejo o seguinte: Fleury) - Hein?
quando se fez a renegociação - agora que estou ven- O SR. ALTINO DA CUNHA - A própria susta-
do aqui - retroagiu e beneficiou, tanto que o Banco ção.
deu um tremendo resultado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Como retroagiu? Não, retroagiu, mas nas no-
tas explicativas vem que foi em razão da renegociação.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não é isso, O senhor entendeu perfeitamen
te o que quis dizer. Por favor, não vamos entrar em so
fisma, Doutor. Eu fiz uma pergunta objetiva, vamos
responder objetivamente. Veja a justificativa, eu só
quero saber essa justificativa que foi colocada: decor
ridos mais de seis meses depois da RAET.. Portanto
quero que o senhor seja objetivo. (Pausa.) O senhor,
se tivesse lá na presidência, o senhor lançaria isso
em junho de 95 ou em dezembro de 94, com essa jus
tificativa, baseado nessa justificativa?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Aqui foi decisão de
diretoria. que ele quer colocar é o seguinte: a inadim
plência está caracterizada porque, até seis meses, o
banco não pagou um centavo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então, veja bem, aí retroage para 94? O se
nhor já participou de várias... o senhor já foi interven-



O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, a
preocupação era com as... não era com o patrimônio
do País, era com as matérias jornalísticas que seriam
dadas.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, o patrimônio
do próprio banco, o próprio banco. E quem iria assu
mir ...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sim, mas
eu não acho justo pegar o dinheiro do meu imposto e
botar lá no BANESPA, não fui que (ininteligível). Pega
o dinheiro de quem desviou, se alguém desviou, se
não, se foi o que for. Botaram 60 bilhões, como o se
nhor disse, porque não sei quanto era de juros. Eu
não acho justo. Então, eu queria saber é o seguinte: o
senhor já tinha o balanço pronto e só decidiu, só foi
decidido sobre o balanço, depois que o Banco Central
manifestou o que fazer com a dívida que o Estado ti
nha com o banco. Foi isso? O senhor manda pra lá e
... "Escuta, o que que eu faço com isso? Eu coloco
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio desde o dia 20 de janeiro, verbalmente, 26 de janeiro,
Fleury) - Então, o senhor não engoliria. formalmente, 1° de março, formalmente, nós cobráva-

O SR. ALTINO DA CUNHA - O "adequada", mos essa definição.
não. O resto, eu nem entraria. O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Naquele

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio momento, o senhor disse que já tinha - o senhor me
Fleury) - Mas veja bem: como é que o senhor pode, falou -, o senhor já tinha feito o balanço do banco, não
se a inadimplência se deu nos seis meses seguintes... é isso? O senhor disse que o senhor tinha balanço,
porque ele não aponta nenhuma das razões que o se- ele só não tinha sido...
nhor coloca, nenhuma, nenhuma razão. O SR. ALTINO DA CUNHA - O balanço do ban-

O SR. ALTINO DA CUNHA - Sr. Presidente, eu co ele existe, qualquer banco, mesmo com as pendên-
tenho que ser coerente com aquilo que eu disse. cias, demora três, quatro, cinco meses, ele existe. Ago-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio ra a forma como vai ser feita a contabilização nesse
Fleury) - Exatamente. Mas veja bem, sendo coerente... balanço, é que ainda não tínhamos a definição, portan-

O SR. ALTINO DA CUNHA - Se eu pedir orien- to, estávamos impossibilitado de divulgá-lo, de...

tação ao Banco Central e me viesse uma carta dizen- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, o
do que é adequado e não "determino que adote tais senhor ficou aguardando que o Banco Central, em
providências", porque a autoridade determina, eu tese, respondesse para o senhor o seguinte: "coloca
cumpro. isso aí como crédito do banco, para que nós tenha-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio mos um balanço negativo" ou "não, isso não". Aí o
Fleury) - Sim. banco teria um balanço positivo. É isso que o senhor

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu não faria. estava aguardando?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio O SR. ALTINO DA CUNHA - Exatamente, uma
Fleury) - Muito obrigado. Era isso que eu queria ouvir, definição, porque dependia do banco.

Sr. Presidente. Com a palavra a... O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então,
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - quem decidiu o rombo do BANESPA foi o Banco Cen-

Questão de ordem é o seguinte: estamos sendo cha- trai pela interpretação que ele deu, certo?
mados para votar n~ Orde~ do Dia, e nós t:mos m~is O SR. ALTINO DA CUNHA _ Não tenho dúvida
um dep~ente, que~l~ sugem ay. Exa. se nao podena- nenhuma. Se eu publico um balanço dando esse en-
mos deixar esse ultimo depOImento para a semana . " '

f - d h ,. h f d't"1 tendlmento aqUi, e publico esse balanço e tomo todas
que vem, em unça~ o orano, ac o que Ica I ICI as medidas, eu já coloquei no meu relatório. As reper-
para tomar um depoImento... cussões seriam terríveis.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - É, eu vou consultar, vou pedir ao Francisco
que consulte, enquanto o Deputado Robson Tuma,
faz a última questão, consulte o Dr. Carlos Augusto
Meimberg se ele poderia comparecer na terça-feira
em razão do adiantado da hora. E nós estaríamos
transferindo para terça-feira, às 14h30, e as outras
pessoas serão ouvidas que, no final, eu vou... Na ter
ça, duas pessoas e, na quarta, mais duas pessoas,
tá? Então, por favor, com a palavra o Relator, Deputa
do Robson Tuma.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor
mandou um ofício, Doutor, para o Banco Central per
guntando se era para dívida do Estado de São Paulo
e para o crédito para ser provisionado ou não. Quando
o senhor mandou essa carta?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Teve uma reunião
dia 20 de janeiro, dia 26 de janeiro, reiterado no rela
tório - e isso nos documentos que tenho aqui às
mãos -, reiterado no relatório de 1° de março. Então,
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como inadimplente ou está tudo certo, porque o atra- O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - Bom, e
so é curto?" Foi isso? o juro da inadimplência cresceu, porque o Estado se-

O SR. ALTINO DA CUNHA - Exatamente. O en· ria inadimplente com o Banco do Estado de São Pau-
tendimento do (ininteligível) é critério dele, de classifi- lo? Essa conta de juro? O juro era meio por cento?
cação das operações que não estavam elencadas O SR. ALTINO DA CUNHA - Hum, hum.
nessa resolução, e ele é o juiz da liqüidação ou da in- O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - Quan-
tervenção do RAET. E consultei a ele, a autoridade, do um cliente fica inadimplente, o juro não acresce?
que inclusive sou preposto do Banco Central. Consul- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
tando, ele tinha que me responder; não respondeu, in- Fleury) - Aproveitando e acrescentando, havia uma
c1usive eu saí até antes da resposta. Agora eu estou taxa de inadimplência no BANESPA, e, sendo um
tendo contato com a resposta. banco público, fazia com que a dívida crescesse bru·

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não res- talmente. E, por razões até de ordem, as próprias di-
pondeu, o senhor não fez o balanço. Eu ainda conti- retorias não enfrentavam esse problema. Eu queria
nuo achando que o senhor tinha que ter forçado de fa- saber como o senhor enfrentou e qual foi a solução
zer esse balanço. dada à questão, a essa taxa de inadimplência, porque

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio isso é importante colocar, porque, muitas vezes, a
Fleury) - Deputado José de Abreu. gente vê números absurdos nos valores, de dezem-

O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU _ Queria bro de 94, que decorrem muitos deles da taxa de ina-
dimplência. Então, seria importante. E aproveitando efazer uma pergunta.
engatando uma segunda pergunta: das operações

O SR. ALTINO DA CUNHA - Pois não. com o setor privado que o senhor encontrou, quantas
O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - Ou delas, qual o percentual em termos de provisiona-

seja, quando o senhor assumiu a intervenção do mento, quantas delas já estavam em fase de execu-
BANESPA, o senhor jogou o crédito do Estado como ção por parte do banco? E se o senhor teria esse
inadimplente, não é isso? Não foi contabilizado o dé- dado ainda de memória, porque eu sei que talvez o
bito do Estado como inadimplente com o BANESPA senhor não tenha, mas ...
durante o período do Governo Covas? O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, eu não vou

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, mesmo por- dar dado, mas, sem dúvida nenhuma, o provisiona-
que o balanço ficou pendente, tanto que só foi feito mento das operações dentro dos critérios normais da
muito tempo depois, inclusive ajustado. O balanço 1748 estavam provisionados.
continuou a correr. O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - Não, Fleury) - Estavam provisionados?
não estamos falando de balanço. Nós estamos falan- O SR. ALTINO DA CUNHA - Estavam.
do o seguinte: durante o período do Governador Má- O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - Então,
rio Covas em que não foi paga nenhuma parcela, isso o juro, só pra eu entender, o juro, durante o período do
não foi jogado numa conta de crédito de liqüidação, Governo Mário Covas, subiu por causa da taxa de
ou seja, de inadimplência do Governo do Estado junto inadimplência?
ao BANESPA? O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Os atrasos? O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - Sim, Fleury) - Por causa da taxa de juros.

pelos atrasos, foi jogado inadimplente o Estado de O SR. ALTINO DA CUNHA - Essa pergunta eu
São Paulo, porque ele não pagava o BANESPA, não é vou realmente estar impossibilitado de responder.
isso? O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - Acres-

O SR. ALTINO DA CUNHA - Essa pergunta é cido ao juro, porque existe um juro que é pago nor-
interessante. Eu vou ser sincero. Mas acredito que malmente, que seria o juro tabelado, e existe o juro
não, que a operação continua normal até que houves- que, quando fica uma conta inadimplente, que é uma
se uma definição. Mas ela estava atrasada, eu con- pena dada, que é um juro maior.
cordo. O SR. ALTINO DA CUNHA - Isso, exatamente.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - Estava Que era violento. No caso...
inadimplente? O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - Que era

O SR. ALTINO DA CUNHA - É. violento.
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o SR. ALTINO DA CUNHA - A operação ia pra
taxa de mercado acrescido de multa de 20%. E inclu
sive teve um caso aí que a imprensa destacou de um
trator de 30 mil reais, se não me engano, mais ou me
nos, e no final está devendo 1 bilhão e 500 milhões.
Um trator de ouro, era totalmente de ouro. Esse foi um
fato.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - Esse foi
um fato e esse fato foi cobrado do Governo de São
Paulo?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, são duas coi
sas aqui. Do caso do Governo de São Paulo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - Sim, o
Banco BANESPA cobrou do Governo do Estado de
São Paulo essa taxa de inadimplência?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não. Eu posso res
ponder aí. Dentro do meu período, que foi até 31 de
julho, o que ocorreu e o que ocorria? Era o pagamen
to feito pouca coisa quase insignificante, como nós re
latamos aqui, apenas na troca de papéis, o Estado
não pagava. Então, vamos dizer: o Estado, durante
aquele período 95, não pagou praticamente nada.
Agora, quanto à definição, nós aguardamos a defini
ção dessa, da forma, e saímos antes que veio a ocor
rer aí, se não me engano, 16, 17 ou 18, eu não sei, de
agosto. Então, não adotamos ...

O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - Mas o
que eu queria saber é o seguinte: vocês deixaram,
não é que não foi contabilizado, vocês deixaram em
suspenso, ou seja, vocês deixaram em suspenso o
balanço do banco?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Isso.
O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - Durante

vários anos, está certo?
O SR. ALTINO DA CUNHA - Está certo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - Agora,
no final, o que aconteceu? Mesmo que estando em
suspenso, foi debitado para o Estado e creditado a fa
vor do BANESPA essas taxas de inadimplência, que
foi onde a dívida subiu de 9 bilhões, pelo que estou
entendendo, de 9 bilhões para 60 bilhões. Foi isso?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Não, não. O nosso,
a dívida, aí é que eu realmente, a dívida consolidada
do Estado de São Paulo ela cresceu, sim, nesses vo
lumes aí, porque o custo de capitação do BANESPA
era elevado. E ele, além do custo de capitação, havia
uma taxa embutida no contrato de meio por cento ao
mês sobre o total dessa dívida, que era a remunera
ção do banco pelo empréstimo. Quer dizer, era custo
médio de capitação BANESPA, o senhor sabe que
era um custo razoável, caro, assistência financeira, e
mais meio por cento a título de remuneração. Então,
isso, e as taxas de juros normalmente eram elevadas,
com a taxa do BANESPA era muito mais elevada do
que qualquer outro.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - Foi por
isso que, quando o banco foi federalizado, ou seja, su
biu o valor das ações terrivelmente, ele teve um lucro
espantoso na época.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Ah, mas o lucro,
sem dúvida nenhuma, teria que dar. Chegava um de
terminado momento, se resolvessem federalizar, foi
federalizado em 97,98, eu não sei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Em 97.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu estou dando ao
senhor, Excelência, o que aconteceu? Tinha uma re
muneração mensal de quase 500 milhões, escrituraI.
Agora, o que era escriturai eu vou ter que pagar ago
ra. O senhor está entendendo?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - O Esta
do vai ter que pagar.

O SR. ALTINO DA CUNHA - É o Estado, nós,
nós.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - Mas o
BANESPA. ..

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O Estado
pagou duas empresas públicas...

O SR. ALTINO DA CUNHA - Nós.
O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - Sim,

mas o Estado pagou ao BANESPA, o BANESPA era
uma SA, o Estado pagou ao BANESPA, ou seja, en
tão, fez uma renegociação com a União, comprome
teu não sei quantos por cento da sua receita para com
a União. E pagou ao BANESPA. Nesse momento, o
que aconteceu? Aquele balanço, aquela contabilida
de que estava retida se atualizou?

O SR. ALTINO DA CUNHA - Exatamente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - Com

ela se atualizar, todo aquele lucro, aquelas ações,
que ficou retido, que ficou sem ser publicado, sem
nada, naquele momento passou a valer e teve uma
supervalorização as ações do BANESPA?

O SR. ALTINO DA CUNHA - É.
O SR. DEPUTADO JOSÉ DE ABREU - Bom,

era só isso.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu lamento que eu
cumpri uma ação do BANESPA ordinária e depois
comprei 500 mil e mais 500, só que o preço não... já ti
nha divulgado o balanço. Fui acreditar na coisa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antônio
Fleury) - Mas, então...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Só um
minutinho. Eu procurei. Isso para mim é importante.
Eu procurei o nome do senhor na lista daqueles que
compraram e venderam ações do BAN ESPA.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Eu não comprei
nem vendi. Vendi no final.
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o SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não,
tudo bem. Mas, se o senhor tinha, tinha que aparecer
na lista e não tem.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Então, tem que
aparecer, pode checar.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então,
eu peço uma providência legal, porque o BOVESPA
não deu as informações corretas para a Comissão.
Isso é grave. Isso é gravíssimo.

(Não identificado) - Qual é o valor, só pra es
clarecer?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antônio
Fleury) - Acima, lotes acima de 100 mil ações.

(Não identificado) - Ah, então, teria que infor
mar.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Isso é
crime. E se realmente a assessoria confirmar, eu
peço ao Presidente determinar à Casa que entre com
uma ação jurídica, não sei qual a cabível, inclusive eu
acho que é o caso de prisão até o cumprimento do ofí
cio da Comissão do Presidente do BOVESPA

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Nós vamos oficiar. ..

O SR. ALTINO DA CUNHA - Excelência...
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu pedi

todas as ações, inclusive ...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

Fleury) - Nós vamos oficiar ...
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ...que me

dessem as datas de compra e venda. Quem não com
prou e quem não vendeu, naquela época, tinha que
aparecer lá José da Silva, (ininteligível) acima de 100
mil ações.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Qual foi a época, o
período?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - De 30 dias antes da intervenção até 30 dias
após a privatização.

O SR. ALTINO DA CUNHA - Ah, não (ininteligí
vel.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então, eu até agradeço por mais essa cola
boração.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E não há
nenhuma gravidade do senhor comprar e vender
ações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Nós vamos oficiar ao BOVESPA, indagando
o por quê de não ter fornecido a relação completa. Mas
eu quero, antes de encerrar, eu gostaria de comunicar
aos Srs. Deputados que vamos fazer a próxima reu
nião na terça-feira, às 14h30min, e outra na quarta-fei-

ra, às 14h30. Como nós tivemos uma experiência ago
ra e que nos demonstrou que, na quarta-feira, há uma
dificuldade maior, nós ouviremos duas pessoas, dois
membros da Comissão de Inquérito do Banco Central
e uma na quarta-feira. Então, nós ouviremos, na sema
na que vem, três pessoas. O Relator inclusive da sindi
cância e ouviremos dois na terça-feira. E vamos deixar
inclusive o Relator para quarta-feira para que seja so
mente ele ouvido na quarta-feira. Os nomes dos depo
entes serão informados por meio de comunicação es
crita a serem entregues nos gabinetes dos Srs. Depu
tados. Vamos marcar urna nova data para ouvir o Dr.
Cartos Augusto Meinberg, já que, na próxima semana,
ele se encontra impossibilitado por problema de agen
da. Nós faremos uma nova convocação mais à frente.
Pois não, Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu que
ria que, um ofício que fosse ao BOVESPA, que eles,
então, me dissessem, todos os meses, quantas
ações existiam do BANESPA no mercado e a quem
pertencia cada uma dessas ações. E quando se tratar
de intermediação, eles são obrigados a me dizerem
quem são as pontas dessa intermediação. E pediria,
já como isso foi pedido há muito tempo e que a má fé
está praticamente, primeiro, se for má fé é crime e
acho que tem que ser tomadas as providências lega
is. Primeiro passo. O segundo é, além de saber disso,
eu acho que o prazo pra que eles informassem pode
ser de 24 horas, porque, se eles pegaram pra escon
der alguma coisa, eles têm mais, é só botar no pacote
e mandar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Nós vamos, o prazo, nós vamos enviar essa
documentação o mais rapidamente possível, Deputa
do Robson Tuma. Eu quero, antes de encerrar, tam
bém dizer que nós vamos apreciar alguns requeri
mentos também na próxima terça-feira.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Nós vamos apreciar requerimentos na próxima ter
ça-feira?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Exatamente. Haverá apreciação deles.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Nós podemos apresentar os requerimentos ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Exatamente. Nós gostaríamos, como nós
vamos apreciar os requerimentos na quarta-feira para
dar tempo para que, até terça-feira, os Deputados
possam apresentá-los, até às 12h, às 15h, melhor di
zendo, de terça-feira, os requerimentos deverão ser
apresentados.
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o SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Só se co
locarem, por favor, pegar a assessoria, eu queria os
Presidentes responsáveis, na época, nos últimos cin
co anos, dessas empresas que faziam dívidas com o
BANESPA e colocasse também esse requerimento
na pauta.

O SR. PIRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Perfeito.

O SR. DIEPUTADO ROBSON TUMA - Deixa
aprovado, na medida da necessidade, nós vamos
chamar.

O SR. PIRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Gostaria que o senhor formalizasse inclusi
ve o requerimento pra gente poder. ..

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não, só
sei que assessoria tem feito quando a gente pede.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Perfeito.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Só pra
elogiar (ininteligrvel.)

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Precisa ficar claro que se houver necessidade de aca
reação daquilo que ele afirmou aqui que está registra
do, nós vamos precisar novamente convidá-lo a com
parecer a esta ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu gostaria de agradecer ao Sr. Mino da
Cunha pelo comparecimento e pelos esclarecimentos
que prestou. E realmente foram extremamente impor
tantes para a elucidação de todo esse processo que
nós estamos procurando deixar claro. E evidentemen
te, se houver necessidade, tenho certeza de que o se
nhor continua à disposição. Nada mais havendo a tra
tar, está encerrada a presente reunião.

PARECERES

·PROJETO DE LEI N°4.117-A, DE 1998
(Do Sr. Celso Russomano)

Dispõe sobre o acesso a ambientes
de uso coletivo de deficientes visuais
acompanhados de cães adestrados; ten
do parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família, pela aprovação deste, e
dos de nOs 4.306/98, 4.430/98, 4.474/98,
1.287/99, 1.613/99, 2.434/00, 4.653/01 e
4.833/01, apensados, com substitutivo
(relatora: Deputada Ângela Guadagnin).

(Às Comissões de Seguridade, Social
e Família, e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

• Projeto inicial publicado no OCO de 30-1-1998.
- Projetos apensados: PL. na 4.306198 (OCO de 31-3-1998); PL
na 4.474/98 (OCO de 2-6-1998); PL na 4.653/01 (OCO de
18-5-2001) e PL na 4.833/01 (OCO de 9-6-2001).
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SUMÁRIO

I - Projetos apensados não-publicados no DCD:
PL n° 4.430/98; PL n° 1.287/99; PL nO 1.613/99 e
PL n° 2.434/00
11 - Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Famflia:

- termo de recebimento de emendas - 1998

- termo de recebimento de emendas - 1999

- parecer da relatora

- substitutivo oferecido pela relatora

- termo de recebimento de emendas ao substi-
tutivo

- complementação de voto

- parecer da Comissão

- substitutivo adotado pela Comissão

PROJETO DE LEI ~ 4.430, DE 1998
(Do Sr. Simão Sessim)

Garante o ingresso e permanência
de deficientes visuais acompanhados de
cães-guias nos locais que especifica.

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 4.117,
de 1998.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° As pessoas portadoras de deficiência vi
sual, acompanhadas de cães-guias, poderão ingres
sar e permanecer em qualquer local ou órgão aberto
ao público, nas esferas, federal, estadual ou munici
pal, ou estabelecimento comercial, industrial, de ser

viços ou de promoção, proteção e recuperação da sa
úde e utilizar todos os meios de transporte.

Art. 2° Atenta contra a liberdade individual impe
dir deficiente visual que dependa de um cão-guia de
ter acesso aos locais acima descritos e a outros colo
cados à disposição do público.

Parágrafo único. A vítima, no caso, poderá impe
trar hábeas corpus.

Art. 3° O estabelecimento, instituição, empresa
ou órgão que der causa a discriminação contra pes
soas deficientes, com seus cães, será punido com
pena de interdição de sua atividade, até que cesse a
discriminação, podendo ser cumulada com pena de
multa.

Parágrafo único. Quando se tratar do servidor
público o fato será considerado falta grave.

Art. 4° Para fins desta lei entende-se por:
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a) Cão-guia: o cão que tenha obtido certificado blicos e privados de uso coletivo, tais como bares,
de uma escola filiada e aceita pela Federação Inter- restaurantes e supermercados, em companhia de
nacional de Escola de Cães-Guias para Cegos; seu proprietário.

b) Local público: local aberto ao público cujo Em vista disso, torna-se necessária a criação de
acesso seja gratuito ou mediante pagamento de in- uma lei federal que garanta o ingresso e permanência
gresso; de cães-guia com seus donos, o que possibilitará o di-

c) Estabelecimento: propriedade privada sujeita reito dos cidad~os ce~os de ex~rcerem, pelo ~enos,
ao cumprimento das normas e posturas municipais, parte de sua ~Id~~anl~, exaustivamente prevista no
que produza, comercialize, transforme ou ofereça ordenamento Jundlco vigente.
bens ou serviços ao público. Destarte, o presente projeto de lei vem atender

Art. 5° Os condomínios abertos ou fechados não à necessidade dos deficientes visuais de usarem
poderão impedir o acesso de deficientes visuais com seus cães-guia ~omo um excelente auxílio, pejo que
seus cães-guias a todas as dependências de uso co- con!o com o apoIo dos nobres pares para a sua apro-
mum. vaçao.

Art. 6° Esta lei entra em vigor no prazo de dez S.al~das Se~sões, 29 de abril de 1998. - Depu-
dias a partir da data de sua publicação. tado Slmao Sesslm.

Justificação

Durante a Assembléia Nacional Constituinte, na
década de 1980, a pessoa portadora de deficiência
foi ouvida, expondo seus problemas, suas reivindica
ções, barreiras e preconceitos sofridos.

Em seguida apresentou suas sugestões junto à
Comissão de Ordem Social, Subcomissão dos Ne
gros, Populações Indígenas, Deficientes e Minorias.

Mesmo tendo contribuído efetivamente na ela
boração dos artigos pertinentes às questões das pes
soas portadoras de deficiências, estas pessoas conti
nuam sofrendo discriminações, tendo no dia-a-dia
que lutar pela observância de direitos já garantidos na
Lei Maior, bem como na da Lei Federal n° 7.853, de
24-10-89, que criou a Coordenadoria Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
COROE.

No Brasil a pessoa portadora de cegueira ou de
visão subnormal contava apenas com a técnica da
bengala longa (prolongamento do tato), como auxílio
para sua mobilidade independente, a qual, no entan
to, embora muito útil, em algumas situações deixa a
desejar.

As cidades crescem desordenadamente e as
empresas colocam mobiliário sobre as calçadas, em
locais inadequados, dificultando, ou mesmo impossi
bilitando o direito de ir e vir dos cidadãos cegos.

O uso do cão-guia é desde muitos anos dissemi
nado em diversos países com sucesso.

No Brasil tem sido pouco usado, talvez por cau
sa dos obstáculos existentes em relação ao acesso
de animais a diversos lugares.

No Município do Rio de Janeiro a Lei n° 655/84
proíbe o ingresso de animais em recintos e locais pú-

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989

Dispõe sobre o apoio às pessoas
portadoras de deficiência, sua integração
social, sobre a Coordenadoria Nacional
para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência - COROE -, institui a tutela
jurisdicional de interesses coletivos e di
fusos dessas pessoas, disciplina a atua
ção do Ministério Público, define crimes,
e dá outras providências.

Art. 1° Ficam estabelecidas normas gerais que
asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e
sociais das pessoas portadoras de deficiência, e sua
efetiva integração social, nos termos desta lei.

§ 1° Na aplicação e interpretação desta lei, se
rão considerados os valores básicos da igualdade de
tratamento e oportunidade, da justiça social, do res
peito à dignidade da pessoa humana, do bem-estar, e
outros, indicados na Constituição ou justificação pe
los princípios gerais de direito.

§ 2° As normas desta lei visam garantir às pes
soas portadoras de deficiência as ações governa
mentais necessárias ao seu cumprimento e das de
mais disposições constitucionais e legais que lhes
concernem, afastadas as discriminações e os pre
conceitos de qualquer espécie, e entendida a matéria
como obrigação nacional a cargo do Poder Público e
da sociedade.
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rio.
Art. 7° Esta lei entrará em vigor na data de sua

publicação.

Dispõe sobre o acesso e a perma
nência de cães-guias, para pessoas por
tadoras de deficiência usual, nos locais
que menciona e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 4.117,
de 1998.)

PROJETO DE LEI N° 1.613, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

PROJETO DE LEI N° 1.287, DE 1999 Inclua-se onde couber:
(Do Sr. Or. Hélio) Art. 1° Fica autorizado o ingresso e a permanên-

Dispõe sobre o acesso de ani- cia de cães-guias, que acompanham pessoas porta-
mais-guias a recintos privados. doras de deficiência visual (cegueira e visão subnor-

(Apensa-se ao Projeto de Lei n° 4.117, mal), treinador ou acompanhante habilitado, em to-
de 1998.) das as repartições públicas, estabelecimentos co

merciais, bancários, de serviços e locais públicos.

Parágrafo único. o disposto no caput não se
aplica a locais em que possa vir a correr alguma espé
cie de contaminação, que coloque em risco a saúde
pública.

Art. 2° Toda e qualquer pessoa que pertencer,
prestar serviços ou for proprietária de locais mencio
nados no artigo anterior, e que venha a impedir o
acesso ou a permanência da pessoa portadora de
deficiência visual que se utilize de cão-guia, estará
atentando contra os direitos humanos, sendo passí
vel das seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 500 (quinhentas) UFIR ou índice
equivalente;

c) suspensão do alvará de localização e funcio
namento;

d) cancelamento definitivo do alvará de localiza
ção e funcionamento.

Parágrafo único. se a infração for cometida por
servidor público, deverá este responder processo ad
ministrativo, nos termos da legislação pertinente.

Art. 3° Para fins desta lei, entende-se:

a) Cão-guia: cão que tenha obtido certificado de
uma escola filiada e aceita pela Federação Internaci
onal de Escolas de Cães-Guias para Cegos, que es
teja a serviço de uma pessoa portadora de deficiência
visual ou em estágio de treinamento;

b) Locais públicos: locais que sejam abertos ao
público e/ou utilizados pelo público, cujo acesso seja
gratuito ou mediante pagamento da taxa ou ingresso.

Art. 4° Nos condomínios abertos ou fechados
em que e cão-guia se encontrar a serviço da pessoa
portadora de deficiência ou estar eu fase de treina
mento, terá acesso a todas as dependências de uso
comuns dos condôminos.

Art. 5° O Executivo Federal fará com que os es
tados e municípios, através dos órgãos competentes,
convênios para o cumprimento e fiscalização da pre
sente lei.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrá-

O Congresso Nacional decreta:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ao deficiente físico que necessite do au

xílio ou guia de animal para sua locomoção em recin
to público ou privado fica assegurado seu acesso ir
restrito, salvo aqueles especificados em lei.

Parágrafo único. É de responsabilidade do admi
nistrador do recinto, propiciar condições de acessibili
dade que substituam os animais-guias quando hou
ver impedimento do disposto no caput deste artigo.

Art. 2° Os animais-guias deverão estar vacina
dos, acompanhados de atestado de treinamento emi
tido por entidade reconhecida, além de coleira identi
ficadora contendo, além dos seus, dados do proprie
tário.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A utilização por deficientes de animais-guias em
todo o mundo tem proporcionado à estes um grau de
liberdade e de segurança maiores, garantindo, de
certa forma, melhoria em sua qualidade de vida.

No entanto, nosso País ainda carece de legisla
ção específica para tal, além ainda de contar com a
proibição de animais em vários recintos, sejam públi
cos ou privados, colocando, indevidamente, barreiras
ao direito constitucional de ir e vir das pessoas, sejam
estas portadoras de necessidades especiais ou não.

Assim, esperamos que esta Casa seja sensível
à esta questão e nos ajude na viabilização desta pro
posição.

Sala das Sessões, 23 de junho de 1999. - Depu
tado Or. Hélio, POT - SP.
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Justificação

São notórias as dificuldades encontradas pelos
portadores de deficiência visual no que concerne à
sua locomoção. A apresentação do projeto de lei em
apenso tem por fim facilitar a vida destes cidadãos,
quanto ao seu direito elementar de ir e vir.

O cão-guia, comumente de raça Labrador, é um
animal treinado especificamente para defesa e guia
de seu dono, não apresentando qualquer risco para
outras pessoas.

Nos Estados Unidos, o uso do cão já há muito é
comum. A "Guide Dog Fundation de New Vork" é ape
nas uma das dezenas de fundações americanas es
pecializadas no assunto, as quais ao longo dos anos,
vêm investindo na criação e treinamento de cães,
além de ministrar cursos de adaptação para os defici
entes visuais de todo o mundo.

Gradativamente, de alguns anos para cá, os de
ficientes visuais brasileiros começaram a ter acesso a
estes fabulosos animais. Infelizmente, estes deficien
tes visuais vêm encontrando inúmeras dificuldades
de ingresso e permanência nos locais públicos, devi
do à presença do seu guia. Tais situações, inclusive,
.já foram tema de reportagem veiculada pela Rede
Globo.

Buscando garantir que esta parcela da popula
ção tenha preservado e resguardado seu direito de ci
dadania, com livre acesso dos mencionados animais
em todas as repartições e locais públicos, apresenta
mos a presente proposta.

Sala das sessões, 1° de setembro de 1999. 
Deputado Enio Bacci, PDT - RS.

PROJETO DE LEI N° 2.434, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Autoriza deficientes visuais a aden
trar-se em recintos púbicos e privados
de uso coletivo com cão-guia adestrado.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 4.117,
de 1998.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica assegurado em todo o território naci

onal o trânsito de deficientes visuais em ambientes
públicos e privados acompanhados de cães-guias
adestrados.

Art. 2° Todos os estabelecimentos comerciais
ou órgãos públicos, terão a responsabilidade de criar
condições de substituir o animal-guia e acomodá-lo,
quando houver "proibição de animais nos referidos re
cintos".

Art. 3° Estabelecimentos comerciais ou institui
ções, que desobedecerem terão seus alvarás de fun
cionamento cassados.

Art. 4° Todos os animais-guias deverão estar de
vidamente vacinados, limpos e acompanhado de
atestado de adestramento por entidade reconhecidas
por lei.

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

Art. 6° Revogam-se disposições em contrário.

Justificação

Em todos os paises desenvolvidos, os cães-gui
as são uma prática comum e muito bem aceita em re
cintos fechados como por exemplos: teatros, restau
rante, lojas e para o transporte de deficientes as esco
las e faculdades, dando-lhes maior acesso a cultura e
ao lazer.

Por sua grande utilidade o cão-guia, proporcio
naria ao deficiente visual o direito de ir e vir com maior
liberdade, o que lhe garante sensivel melhoria de
vida.

Os cães-guias são animais adestrados por es
pecialistas o que não representa nenhum risco à po
pulação, e garante o deslocamento dos deficientes vi
suais.

Certo de contar com o apoio dos nobres pares,
apresento o projeto acima exposto.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2000. - De
putado José Carlos Coutinho, PFL - RJ.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.117/98

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 30 de março de 1998, por cinco
sessões. Esgotado o prazo não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 7 de abril de 1998. - Jorge
Henrique Cartaxo, Secretário.

REQUERIMENTO
(Da SI"" Maria Elvira)

Requeiro, nos termos do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, art. 105, parágrafo único, o
desarquivamento das proposições, de minha autoria,
abaixo relacionadas:
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- PL n° 885/95;
- PL n° 1.887/96;
- PL nO 2.366/96;
- PL n° 2.755/97;
- PL n° 3.105/97;
- PL nO 3.606/97;
- PL n° 3.648/97;
- PL n° 3.769/97;
- PL nO 3.917/97;
- PL n° 4.006/97;
- PL n° 4.129/98;
- PL n° 4.296/98;
- PL n° 4.474/98;,
- PL n° 4.527/98;
- PL nO 4.630/98;
- PLP n° 94/96.
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1999. 

Deputada Maria Elvira, Vice-Líder do PMDB.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICO, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL'S 885/95,
1887/96, 2366/96, 2755/97, 3105/97,
3606/97, 3648/97, 3769/97, 3917/97,
4006/97, 4129/98, 4296/98, 4296/98,
4474/98, 4527/98, 4630/98, PLP 94/96.

Em 25-2-99

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.117/98

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 5 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 13 de maio de 1999. - Eloí
zio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 4.117, de 1998, de autoria do
Deputado Celso Russomano, autoriza os deficientes vi
suais a adentrarem em ambiente de uso coletivo, tais
como prédios públicos, centros comerciais, agências
bancárias, igrejas e veículos de transporte público,
acompanhados de cães adestrados. No caso específico
de estabelecimentos onde se forneçam ou comerciali
zem gêneros alimentícios, estabelece que a regulamen
tação do acesso ficará a cargo da vigilância sanitária.

Prevê, ainda, que, na hipótese de descumpri
mento das normas contidas na proposição, deverá
ser aplicada, pelos órgãos de defesa do consumidor
locais, multa de 200 UFIR.

Na justificação o autor alega que há carência,
em nosso País, de legislação que garanta condições
mínimas e imprescindíveis para a locomoção dos de
ficientes físicos, em especial dos deficientes visuais,
os quais, seguindo estimativas da ONU, somariam
aproximadamente 785.000 pessoas.

Ao Projeto de Lei n° 4.117, de 1998, foram apen
sadas as seguintes proposições:

- Projeto de Lei n° 4.306, de 1998, de autoria da
Deputada Dalila Figueiredo, que assegura aos defici
entes visuais o direito de ingressarem com seus
cães-guias em todos os locais normalmente freqüen
tados pelo público. Distingue-se da poposição a que
está apensada ao propor que o animal guia tenha cer
tificado de adestramento e que o órgão que aprovar o
referido certificado ficará solidariamente responsável
com o proprietário do animal pelos eventuais danos
causados pelo cão a pessoas e ao patrimônio. Além
disso, prevê a impetração de habeas corpus pela ne
gação de acesso aos locais púbicos do deficiente vi
sual acompanhado de seu cão-guia;

- Projeto de Lei n° 4.430, de 1998, de autoria do
Deputado Simão Sessim, que garante o ingresso e a
permanência de deficientes visuais acompanhados
de cães-guias em qualquer local ou órgão aberto ao
público, inclusive condomínios abertos ou fechados.
Estabelece, em adição aos anteriormente relatados,
a pena de interdição das atividades dos estabeleci
mentos que impeçam o acesso do deficiente visual
acompanhado de seu cão-guia;

- Projeto de Lei n° 4.474, de 1998, de autoria da
Deputada Maria Elvira, que assegura o direito dos de
ficientes visuais de ingressarem com seus cães-guia
em todos os locais utilizados pelo público, desde que
estes sejam devidamente adestrados e portem pla
queta de identificação, registro e aprovação em asso
ciação representativa de cegos e especializada nes
se tipo de adestramento. Estabelece, ainda, que a
pessoa jurídica que fornecer a plaqueta ficará respon
sável, por negligência em relação ao adestramento,
pelos danos que o cão provocar na sociedade. Prevê
também que, em caso do impedimento de acesso, ca
berá a impetração de habeas corpus, devendo a
sentença estipular multa a favor de um fundo em be
nefício dos cegos carentes, para que possam adquirir
os seus cães-guias;

- Projeto de Lei n° 1.287, de 1999, de autoria do
Deputado Dr. Hélio, que assegura ao deficiente físico
que necessite auxílio ou guia de aninal para sua loco
moção acesso irrestrito em recinto público ou privado,
desde que os animais-guias estejam vacinados, por
tem atestado de treinamento emitido por entidade re
conhecida e coleira identificadora;

- Projeto de Lei n° 1.613, de 1999, de autoria do
Deputado Enio Bacci, que autoriza o ingresso e a per
manência de cães-guias que acompanhem portado-
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res de deficiência visual em todas as repartições pú
blicas, estabelecimentos comerciais e bancários em
geral, com exceção dos locais em que possa vir a
ocorrer alguma espécie de contaminação que colo
que em risco a saúde pública. Em caso de descumpri
mento, prevê, como penalidades, advertência, multa
de 500 UFIR, suspensão ou cancelamento definitivo
do alvará de localização e funcionamento;

- Projeto de Lei n° 2.434, de 2000, de autoria do
Deputado José Carlos Coutinho, que autoriza os defi
cientes visuais acompanhados de cão-guia adestra
do a adentrar em recintos públicos e privados de uso
coletivo, desde que os animais estejam devidamente
vacinados, limpos e sejam portadores de atestado de
adestramento por entidade reconhecida em lei. Em
caso de descumprimento, prevê a cassação do alvará
de funcionamento de estabelecimentos comerciais e
instituições;

- Projeto de Lei nO 4.653, de 2001 , de autoria do
Deputado Luiz Carlos Hauly, que assegura o acesso
e permanência em qualquer local aberto ao público
de deficientes visuais acompanhados de seus
cães-guia, desde que os animais tenham recebido
treinamento e obtido certificado de escola filiada e
aceita pela Federação Internacional de Escolas de
Cães-Guias para Cegos. Em caso de impedimento do
acesso, prevê a aplicação de multa ao estabeleci
mento no valor de R$200,00 a R$2.000,00, a suspen
são do alvará de funcionamento, e, na hipótese de
mais de uma reincidência, a cassação definitiva do al
vará de funcionamento;

- Projeto de Lei na 4.833, de 2001, de autoria do
Deputado Paulo Kobayashi, que assegura ao porta
dor de deficiência visual, acompanhado de cão-guia,
o ingresso e a permanência em qualquer local de livre
acesso ao público. Determina, ainda, que o adestra
mento dos cães-guia deverá ser realizado em institui
ções especializadas, fiscalizadas pelo Poder Público.

Decorrido o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas às proposições.

É o relatório.

11 - Voto da Relatora

Conforme argumentam os autores das proposi
ções ora sob comento, é comum a utilização, em todo
o mundo, de cães-guia pelos portadores de deficiência
visual, haja vista o grau de liberdade e segurança que
estes animais lhes proporcionam, garantindo, de certo
modo, uma substancial melhoria na qualidade de vida.

Alegam, ainda, que não há em nosso Pafs legis
lação específica que regulamente a matéria, havendo
incontáveis casos em que os animais são proibidos

de ingressar ou permanecer em recintos públicos e
privados, o que, no nosso entendimento, configura
flagrante desrespeito ao direito de ir e vir das pesso
as, assegurado pela Constituição Federal.

Nesse sentido, julgamos desnecessária a explici
tação da possibilidade de impetração de habeas corpus
em caso de descumprimento da lei, uma vez que o
mesmo já se encontra garantido na Constituição Fe
deral, art. 50, inciso LXVIII. Por outro lado, julgamos
pertinentes as disposições que fixam multa para os
estabelecimentos ou instituições que impedirem o
acesso aos ambientes de uso coletivo dos portadores
de deficiência visual acompanhados de cães-guia.

Por último, consideramos de fundamental im
portância a manutenção de dispositivos relativos ao
controle do adestramento por entidade representativa
dos portadores de deficiência visual, bem como a sua
responsabilização, juntamente com o proprietário do
animal, por eventuais danos causados às pessoas ou
ao patrimônio.

Ante o exposto, votamos pela aprovação dos
Projetos de Lei nas 4.117, 4.306, 4.430, 4.474, todos
de 1998; 1.287, 1.613, ambos de 1999; 2.434, de
2000; 4.653 e 4.833, ambos de 2001, na forma do
substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2001. - De
putada Ângela Guadagnin, Relatora.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI N° 4.117 de 1998

(E aos Apensos PL na 4.306/98; 4.430/98; 4.474/98;
1.287/99; 1.613/99; 2.434/00; 4.653/01 e 4.833/01)

Assegura aos portadores de defi
ciência visual o direito de ingresso em
ambientes de uso coletivo acompanha
dos de cães-guia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica assegurado aos portadores de defi

ciência visual o ingresso e a permanência em ambi
entes de uso coletivo acompanhados de cães-guia
devidamente adestrados para esse fim.

§ 1° Essa prerrogativa não exime o proprietário
ou o condutor do cão-guia da observância das nor
mas de segurança e de saúde pública.

§ 2° O cão-guia deverá estar vacinado e portar
plaqueta de identificação da regularidade de sua con
dição e o portador de deficiência visual deverá portar
o atestado de vacinação do animal e o certificado de
adestramento emitido por escola reconhecida e apro
vada por entidade representativa dos portadores de
deficiência visual.
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Art. 2° O órgão que aprovar o certificado de
adestramento ficará solidariamente responsável com
o proprietário do animal por danos que venham a ser
causados às pessoas e ao patrimônio.

Art. 3° Para os efeitos desta lei, entende-se por
ambientes de uso coletivo os prédios públicos, cen
tros comerciais, lojas, agências bancárias e de correi
os, estabelecimentos religiosos, dependência de uso
comum nas edificações em condomínio aberto e fe
chado, empresas públicas ou privadas prestadoras
de serviços à população em geral, estabelecimentos
de ensino público ou privado, hotéis e estabelecimen
tos similares, casas de espetáculo, bem como veícu
los de transporte coletivo.

Parágrafo único. Nos estabelecimentos onde se
forneçam ou se comercializem gêneros alimentícios,
tais como restaurantes, lanchonetes, supermercados
ou similares, bem como nos hospitais e clínicas, cen
tros e postos de saúde, o acesso dos cães-guia será
regulamentado peta vigilância sanitária.

Art. 4° O descumprimento do disposto nesta lei
sujeita o estabelecimento ou instituição infratora ao
pagamento de multa no valor de R$2.000,OO (duzen
tos reais) a R$2.000,OO (dois mil reais), a ser aplicada
pelos órgãos de defesa do consumidor locais e rever
tida em benefício dos portadores de deficiência visual
carentes.

Art. 5° Esta lei entra em vigor após quarenta e
cinco dias de sua publicação.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2001. - De
putada Angela Guadagnin, Relatora.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.117/98

Nos termos do art. 119, caput, li, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a S~ Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 4 de junho de 2001 , por cinco
sessões. Esgotando o prazo, não foram apresentadas
emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 12 de junho de 2001 . - Gar
dene M. Ferreira de Aguiar, Secretária.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Diante da proposta do Plenário, para acrescen
tar no art. 4° do substitutivo apresentado por esta rela
toria a expressão "... e depositada no Fundo de Assis
tência Social do Município que aplicar a multa...",
como também, estender o prazo para entrada em vi
gor desta lei, previsto no art. 5°, de quarenta e cinco
dias para noventa dias, acato as referidas sugestões.

Desta forma, manifesto meu voto pela aprovação
do Projeto de Lei n° 4.117/1998 e dos de nOs 4.306,
4.430, 4.474/1998, 1.287, 1.613/1999, 2.434/2000,
4.653 e 4.833/2001, apensados, com substitutivo, in
corporando as alterações supracitadas.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputada Angela Guadagnin, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 4.117/1998 e os de nOs 4.306,
4.430, 4.47411998, 1.287, 1.613/1999, 2.434/2000,
4.653 e 4.83312001, apensados, com substitutivo, nos
termos do parecer da Relatora, Deputada Angela Gua
dagnin, que apresentou complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Laura Carneiro - Presidente; José Unhares,

Ângela Guadagnin e Vicente Caropreso - Vice-Presi
dentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andrade,
Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosco
ni, Cleuber Carneiro, Darci Coelho, Darcísio Perondi,
Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Elias Murad, Eni Vol
tolini, Euler Morais, Henrique Fontana, IIdefonço Cor
deiro, Ivan Paixão, Ivânio Guerra, Jandira Feghali, Jo
nival Lucas Júnior, Jorge Alberto, Lavoisier Maia, Lí
dia Quinan, Marcondes Gadelha, Miriam Reid, Olivei
ra Filho, Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini,
Osmar Terra, Pedro Canedo, Pimentel Gomes, Rafael
Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Salomão Gur
gel, Saulo Coelho, Saulo Pedrosa, Sebastião Madei
ra, Serafim Venzon, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. - De
putada Laura Carneiro, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 4.117, DE 1988

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Assegura aos portadores de defi
ciência visual o direito de ingresso em
ambientes de uso coletivo acompanha
dos de cães-guia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica assegurado aos portadores de defi

ciência visual o ingresso e a permanência em ambi
entes de uso coletivo acompanhados de cães-guia
devidamente adestrados para esse fim.

§ 1° Essa prerrogativa não exime o proprietário
ou o condutor do cão-guia da observância das nor
mas de segurança e de saúde pública.

§ 2° O cão-guia deverá estar vacinado e portar
plaqueta de identificação da regularidade de sua con-
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PROJETO DE LEI ND 1.381, DE 1999
(Do Sr. Nilson Mourão e outros)

Altera o art. ao da Lei n° 9.491 de 9 de
setembro de 1997, que "altera procedimen
tos relativos ao Programa Nacional de De
sestatização , revoga a Lei n° 8.031, de 12
de abril de 1990, e dá outras providências".

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 373, de
1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° da Lei nO 9.491 ,de 9 de setembro de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3° Não se aplicam os dispos~ivos

desta lei ao Banco do Brasil S.A, à Caixa
Econômica Federal, à Usina Hidrelétrica de
Tucuruí e as empresas públicas ou socieda
des de economia mista que exerçam ativida
des de competência exclusiva da União, de
que tratam os incisos XI o XXIII do art. 21 e a
alínea e do inciso I do art. 159 e o art. 7 da
Constituição Federal, não se aplicando a ve-

I - Projeto apensado sem publicação no OCO: PI
n° 1.381/99

11 - Parecer da Comissão de Finanças e Tributa
ção:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- complementação de voto
- subemenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- subemenda adotada pela Comissão
- voto em separado

* PROJETO DE LEI ND 373-8, DE 1999
(Do Sr. Feu Rosa)

Modifica os arts. 2° e ao da Lei nO
9.491, de 9 de setembro de 1997, para
considerar prioritária a desestatização
das instituições financeiras federais, e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, pela aprovação dos de nOs 821199
e 1.381/99, apensados, com substitutivo,
e pela rejeição deste (relator: Deputado
José Machado); e da Comissão de Finan
ças e Tributação, pela adequação finance
ira e orçamentária: deste, dos de nOs
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dição, e o portador de deficiência visual deverá portar 821/99 e 1.381/99, apensados, e do substi-
o atestado de vacinação do animal e o certificado de tutivo adotado pela Comissão de Econo-
adestramento emitido por escola reconhecida e apro- mia, Indústria e Comércio e, no mérito,
vada por entidade representativa dos portadores de pela aprovação dos de nOs 821199 e
deficiência visual. 1.81/99, apensados, na forma do substitu-

Art. 2° O órgão que aprovar o certificado de tivo da Comissão de Economia, Indústria
adestramento ficará solidariamente responsável com e Comércio, com subemenda, e pela rejei-
o proprietário do animal por danos que venham a ser ção deste (relator: Deputado Luiz Carlos
causados às pessoas e ao patrimônio. Hauly).

Art. 3° Para os efeitos desta lei, entende-se por (Às Comissões de Economia, Indústria
ambientes de uso coletivo os prédios públicos, cen- e Comércio; de Finanças e Tributação (Méri-
tros comerciais, lojas, agências bancárias e de correi- to); e de Constituição e Justiça e de Redação
os, estabelecimentos religiosos, dependência de uso (art. 54) - art. 24, 11)
comum nas edificações em condomínio aberto e fe- •Projeto inicial publicado no OCO de 24-3-99

chado, empresas públicas ou privadas prestadoras - Parecer de Comissão de Economia, Indústria e Comércio publi-
cado no OCO de 11-12-99

de serviços à população em geral estabelecimentos _Projeto apensado: PL n° 821/99 (OCO de 25-5-99,)

de ensino público ou privado, hotéis e estabelecimen
tos similares, casas de espetáculo, bem como veícu
los de transporte coletivo.

Parágrafo único. Nos estabelecimentos onde se
forneçam ou se comercializem gêneros alimentícios,
tais como restaurantes, lanchonetes, supermercados
ou similares, bem como nos hospitais e clínicas, cen
tros e postos de saúde, o acesso dos cães-guia será
regulamentado pela vigilância sanitária.

Art. 4° O descumprimento do disposto nesta lei
sujeita o estabelecimento ou instituição infratora ao
pagamento de multa no valor de R$200,OO (duzentos
reais) a R$2.000,00 (do is mil reais), a ser apl icada pe
los órgãos de defesa do consumidor locais e deposi
tada no Fundo de Assistência Social do Município
que aplicar a multa e revertida em benefício dos por
tadores de deficiência visual carentes.

Art. 5° Esta lei entra em vigor após noventa dias
de sua publicação.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. - De
putada Laura Carneiro, Presidente.

".:. ....
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Eimportante frisar Que agrande maioria das hidrelétricas dos países do I'
mundo. estão em poder do estado.
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dação aqui prevista às participações acionári- ca (1.S00MW) não serão privatizadas, segundo o MME
as detidas por essas entidades, desde que e a Eletrobrás, para o controle das afluências do Rio
não incida restrição ilegal à alienação das re- São Francisco, viabilizando a retirada de água pelos es-
feridas participações" (NR) tados, para abastecimento e irrigação.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de Se acrescentarmos ao rol das empresas não
sua publicação. privatizáveis a UHE Tucuruí, que após a conclusão

Art. 3° Revogam-se as disposições em da 23 etapa ficará com urna potência instalada de
contrário. mais de 8.000MW, teremos uma potência instalada

em poder do estado brasileiro de 17.882MW. Isto,
permitiria ao governo brasileiro, sempre que fosse
necessário, interferir positivamente no mercado para
evitar desmandos por parte do capital privado.

Justificação

O presente projeto de lei tem por objetivo excluir a
usina Hidrelétrica de Tucuruí do Programa Nacional de
Desestatização - PND.

A usina hidrelétrica de Tucuruí, pertencente à Ele
tronorte, está situada no Rio Tocantins, a 30km ao sul
de Belém, capital do Estado do Pará. Atende a 97% do
mercado de energia elétrica do Pará, 99% do Estado do
Maranhão, além do Norte do Estado de Tocantins, es
tando interligada aos sistemas NortelNordeste e
Sul/Sudeste/Centro-Oeste.

A UHE Tucuruí é a maior usina hidrelétrica total
mente brasileira e a quarta do mundo, tendo o maior
vertedouro da face da terra. Tem uma potência instalada
de 4.2S0MW, sendo que após a implantação da segun
da da casa de força (obras em andamento), sua potên
cia passará a ser de 8.375MW, mantendo-se a mesma
área do reservatório existente, ou seja, sem impactos
ambientais.

É o aporte de recursos financeiros advindos da
comercialização de energia elétrica da UHE Tucuruí
que permite que a Eletronorte continue atendendo a mi
lhões de habitantes da região Amazônica, já que todos
os seus sistemas, com exceção de Tucuruí, são deficitá
rios, pois a empresa vende energia com preço subsidia
do, tanto para a sociedade que não tem como pagar o
elevado custo da energia gerada pelas usinas térmicas
da região, como para a indústria com o objetivo de gerar
empregos.

É importante ressaltar que a privatização da UHE
Tucuruí, desestruturará o setor elétrico na região Ama
zônica, prejudicando milhões de pessoas.

Além disso, é importante que o estado brasileiro
controle, parte da geração de energia elétrica, com o
objetivo de regular o mercado, evitando desta forma,
aumentos abusivos por parte do capital privado.

É do conhecimento de todos que UHE Itaipú
(6.300MW apenas a parte brasileira) não pode ser pri
vatizada porque é binacional (Brasil/Paraguai). A usina
nuclear Angra 1 de propriedade da Eletronuclear
(657MW), também não, pois de acordo com a Constitui
ção Federal, a energia nuclear tem que ficar em poder
do estado. As UHE de Sobradinho (1.0S0MW) e Itapari-
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9 ANíBAL GOMES PMD8 CE
10 ANTONIO CAMBRAIA PMOB CE
11 ANTÔNIO DO VALLE PMD8 MG
12 ANTONIO FElJÃO PSD8 AP
13 ANTONIO PAlOCCI PT SP
14 ARNALDO FARIA DE SÁ PPB SP
15 ARNON BEZERRA PSDB CE
16 AUGUSTO NARDES PPB RS
17 AVENZOAR ARRUDA PT P8
18 AYRTON XEREZ PSOB RJ
19 B.SÁ PSDB PI
20 BABÁ PT PA
21 BEN-HUR FERREIRA PT MS
22 BISPO RODRIGUES PL RJ
23 CARLOS BATATA PSDB PE
24 CARLOS SANTANA PT RJ
25 CELCITA PINHEIRO PFL MT

26 CELSO RUSSOMANNO PPB SP
27 CORIOLANO SALES S. PART. BA

28 CORONEL GARCIA PSDB RJ

29 CUSTÓDIO MATTOS PSDB MG

30 DEUSDETH PANTOJA PFL PA

31 DILCEU SPERAFICO PPB PR

32 orNO FERNANDES PSDB RJ

33 DR. BENEDITO DIAS PFL AP

34 DR. HELENa PSDB RJ

35 DR. HÉLIO PDT SP

36 EDUARDO BARBOSA PSDB MG

37 EDUARDO JORGE PT SP

38 EDUARDO PAES PTB RJ

39 ELlSEU RESENDE PFL MG

40 ESTHER GROSSI PT RS

41 EULER MORAIS PMDB GO

42 EURICO MIRANDA PP8 RJ

43 EVlLÁSIO FARIAS PSB SP

44 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO

45 FERNANDO CORUJA PDT se
46 FERNANDO OINIZ PMOB MG

47 FERNANDO GONÇALVES PTa RJ
48 FLÁVIO DERZI PMDB MS
49 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
50 GERAlDO MAGELA PT DF

51 GERSON GABRIELLI PFL BA
52 GIVALOO CARIMBÃO PSB AL
53 GUSTAVO FRUET PMD8 PR
54 HAROLDO LIMA PCdoB BA
55 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB RN
56 HENRIQUE FONTANA PT RS
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57 HERMES PARCIANELLO PMDB PR
58 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
59 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC
60 INÁCIO ARRUDA PCdoB CE
61 JAIR BOLSONARO PPB RJ
62 JAIR MENEGUELLI PT SP
63 JANDIRA FEGHALI PCdoS RJ
64 JOÃO FASSARELLA PT MG
65 JOÃO GRANDÃO PT MS
66 JOÃO LEÃO PSDB BA
67 JOÃO PAULO PT SP
68 JOÃO RIBEIRO PFL TO
69 JONIVAL LUCAS JUNIOR PPB BA
70 JORGE PINHEIRO PMDB DF
71 JOSÉ ANTONIO PSB MA
72 JOSÉ UNHARES PPB CE
73 JOSÉ LOURENÇO PFL BA
74 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PFL PE
75 JOSÉ THOMAZ NONO PFL AL
76 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
77 JOVAIR ARANTES PSDB GO
78 JULIO SEMEGHINI PSDB SP
79 UNO ROSSI PSOB MT
80 LUCI CHOINACKI PT SC
81 LUIS BARBOSA PFL RR
82 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
83 LUIZ SÉRGIO PT RJ
84 LUIZA ERUNDlNA PSB SP
85 MARÇAl FILHO PMOB MS
86 MARCELO BARBIERI PMDB SP
87 MARCELO DÉDA PT SE
88 MÁRCIO MATOS PT PR
89 MARCOS DE JESUS PST PE
90 MEDEIROS PFL SP
91 MUSSADEMES PFL PI
92 NAIR XAVIER LOBO PMDB GO
93 NEIVA MOREIRA PDT MA
94 NELSON PELLEGRINO PT BA
95 NILMÁRIO MIRANDA PT MG
96 NILSON PINTO PSDB PA
97 oolLlo BALBINOTTI PSOB PR
98 OSCAR ANDRADE PFL RO
99 OSMÂNIO PEREIRA PMDB MG
100 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
101 PASTOR AMARILDO PPB TO
102 PAULO BALTAZAR PSB RJ
103 PAULO PAIM PT RS
104 PAULO ROCHA PT PA
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105 PEDRO CELSO
106 PEDRO CHAVES
107 PEDRO WILSON
108 PROFESSOR LUIZINHO
109 REMI TRINTA
110 RENATO VIANNA
111 RICARDO BERZOINI
112 RtCARDO NORONHA
113 ROBERTO PESSOA
114 ROMEL ANIZIO
115 RUBENS FURLAN
116 5ALATIEL CARVALHO
117 SAULO PEDROSA
118 SEBASTIÃO MADEIRA
119 SÉRGIO BARCELLOS
120 SÉRGIO CARVALHO

. 121 SÉRGIO MIRANDA

122 SÉRGIO NOVAIS
123 SILAS CÂMARA
124 SYNVAL GUAZZELLI
125 TELMA DE SOUZA
126 VALDECIOLlVEIRA
127 VALDIR GANZER
128 VICENTE ARRUDA

129 VIVALDO BARBOSA
130 WALDIR SCHMIDT
131 WALDOMIRO FIORAVANTE
132 WALTERPINHEIRO

133 WELlINGTON DIAS

134 WILSON SANTOS
135 XICO GRAZIANO
136 ZAtRE REZENDE

PT
PMDB

PT

PT
PL
PMDB

PT
PMOS
PFL
PP8
S. PART.
PMOS
PSOB
PSOB
PFL
PSOB
PCdo8
PSB

PTB
PMD8
PT
PT
PT
PS08

POT
PMD8
PT
PT
PT
PMDB
PSDB
PMDS

DF

GO
GO
SP
MA
se
SP
DF
CE
MG
SP
PE
BA
MA
AP
RO
MG
CE
AM
RS
SP
RS
PA
CE
RJ
RS
RS
BA

PI

MT
SP
MG

Assinaturas Repetidas
1 ADÃO PREITO PT RS
2 AGNELO QUEIROZ PCdoB DF
3 ARNALDO FARIA DE SÁ PPB SP
4 CARLOS SANTANA PT RJ
5 CELCITA PINHEIRO PFL MT
6 CELSO RUSSOMANNO PPB SP
7 ESTHER GROSSI PT RS
8 FERNANDO CORUJA PDT SC
9 HAROLDO LIMA PCdoB BA
10 INÁCIO ARRUDA PCdoS CE
11 JAIR MENEGUELLI PT SP
12 JANDIRA FEGHALI PCdo8 RJ
13 JOÃO FASSARELLA PT MG
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14 JORGE PINHEIRO
15 JOSÉ THOMAZ NONÓ
16 JOSUÉ BENGTSON
17 LUIZ SÉRGIO
18 MÁRCIO MATOS
19 NILMÁRIO MIRANDA
20 ODiLlO BALBINOnl
21 OSVALDO 810LCHI
22 PAULO PAIM
23 PAULO ROCHA
24 PEDRO WILSON
25 RICARDO BERZOINI
26 VALDECIOLlVEIRA
27 VALDIR GANZER

PMDB
PFL
PTB
PT
PT
PT
PSDB
PMDB
PT
PT
PT
PT
PT
PT

DF

AL
PA
RJ
PR
MG
PR
RS
RS
PA
GO
SP
RS
PA

LEGISLAÇÃO ClTADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESnrnOS LEGISLATrvOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IH
Da Organização do Estado

CAPÍTULO II
Da União

Art. 21. Compete à União:
I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações

internacionais;

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
pennissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a
organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos
institucionais;

• Inciso Xl com redação dada pela Emenda Constitucional nO 8. de 1508/J995.
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culpa;

XXII - executar os serviços de polícia maritim~ aeroportuária e de
fronteira;

* Incisu X'(JI com redação dada pela Emenda Consritucional nQ 19. de O-J06·1998.

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e
exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e
reprocessamento~ a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus
derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para
fms pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;

b) sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de
radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades
análogas;

c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de

XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;
... ~ .

rtnrr..O VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

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

Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de

qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na
seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em program.as de fmanciamento ao setor
produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições
fmanceiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de
desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos
recursos destinados à Região, na fonna que a lei estabelecer;
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11 - do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados, dez por cento aos Estados e
ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos industrializados.

TíTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPíTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 177. Constituem monopólio da União:
1- a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e

gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;
11 - a refinação do petróleo nacional ou estran

geiro;
111 - a importação e exportação dos produtos e

derivados básicos resultantes das atividades previs
tas nos incisos anteriores;

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de
origem nacional ou de derivados básicos de petróleo
produzidos do País, bem assim o transporte, por meio
de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás
natural de qualquer origem;

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o re
processamento, a industrialização e o comércio de
minérios e minerais nucleares e seus derivados.

§ 1° A União poderá contratar com empresas
estatais ou privadas a realização das atividades pre
vistas nos incisos I a IV deste artigo observadas as
condições estabelecidas em lei.

• 1° com redação determinada pela Emenda Constitucional
n° 9, de 9-11-1995.

§ 2° A lei a que se refere o § 1° disporá sobre:
I a garantia do fornecimento dos derivados de

petróleo em todo o território nacional;
11 - as condições de contratação;
111- a estrutura e atribuições do órgão regulador

do monopólio da União.
• 2° acrescentado pela Emenda Constitucional n° 9, de

9-11-1995.

§ 3° A lei disporá sobre o transporte e a utiliza
ção de materiais radioativos no território nacional.

• Primitivo § 2° passado para § 3° pela Emenda Constituci
onal n° 9, de 9-11-1995.

LEI N° 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997

Altera procedimentos relativos ao
Programa Nacional de Desestatização,
revoga a Lei n° 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

Art. 3° Não se aplicam os dispositivos desta lei
ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal,
e a empresas públicas ou sociedades de economia
mista que exerçam atividades de competência exclu
siva da União, de que tratam os incisos XI e XXIII do
art. 21 e a alínea c do inciso I do art. 159 e o art. 177
da Constituição Federal, não se aplicando a vedação
aqui prevista às participações acionárias detidas por
essas entidades, desde que não incida restrição legal
alienação das referidas participações.

Art. 4° As desestatizações serão executadas
mediante as seguintes modalidades operacionais:

I - alienação de participação societária, inclusi
ve de controle acionário, preferencialmente mediante
a pulverização de ações;

Art. 34. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 35. Revoga-se a lei nO 8.031, de 12 de abril
de 1990, e demais disposições em contrário.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 373-A/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 e prazo para apresentação de emendas, a
partir de 27-3-00, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 3 de abril de 2000. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de lei n° 373, de 1999, do ilustre De
putado Feu Rosa, determina a prioridade da transfe
rência, à iniciativa privada, do Banco do Brasil, do
Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia e da Cai
xa Econômica Fedaral. Para este fim, propõe alterar a
lei nO 9.491, de 9 de setembro de 1997, que dispõe
sobre o Programa Nacional de Desestatização.

Na justificação apresentada, o ilustre Autor res
salta sua posição contrária à atuação do Estado
como "banqueiro" que, no seu entendimento, tem-se
revelado contrária ao interesse público, devido ao uso
indevido do poder de nomear os administradores dos
bancos oficiais, bem como aos favorecimentos ilegíti
mos e à malversação dos recursos públicos.
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À proposição em exame, estão apensados os
PL de nOs 821 e 1.381, de 1999.

O Projeto de Lei nO 821, de 1999, do Deputado
Clementino Coelho, exclui do Programa Nacional de
Desestatização, além do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal, a Cia. Hidrelétrica do São Fran
cisco - CHESF.

Por sua vez, o Projeto de Lei n° 1.381, do Depu
tado Ni Ison Mourão e outros 136 signatários, também
mantém a exclusão do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal do Programa Nacional de Deses
tatização, porém estende esta exclusão à Usina Hi
drelétrica de Tucuruí.

Submetido à apreciação da Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio, o projeto em exame foi
rejeitado, sendo aprovados os projetos apensados,
nos termos do parecer do Relator, nobre Deputado
José Machado.

Nos termos regimentais, compete-nos manifes
tarmo-nos sobre o mérito da proposição (art. 24, 11) e
sobre sua adequação financeira e orçamentária (art.
53,11).

11 - Voto do Relator

Somos contrários às proposições em exame.
Em nosso entendimento, a manutenção da exclusão
do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal do
Programa Nacional de Desestatização justifica-se
porque desempenham papéis singulares para a eco
nomia brasileira e importantes funções no Sistema Fi
nanceiro Nacional, as quais não despertam interesse
da iniciativa privada. Exemplificando: são os principa
is agentes financeiros do crédito rural e do financia
mento habitacional as classes de menor renda, res
pectivamente.

Em relação ao Banco da Amazônia e ao Banco
do Nordeste, notemos que seu importante papel de
fomento e desenvolvimento regional não recomenda
sua inclusão no Programa Nacional de Desestatiza
ção.

Ademais, somos de opinião que as irregularida
des e distorções já ocorridas nos bancos oficiais,
apontadas pela justificação do projeto em exame,
constituem problemas de gestão, que não podemos
considerar como motivos para transferência das cita
das instituições financeiras à iniciativa privada, o que
representaria a sua extinção.

Quanto à exclusão, do PND, da CHESF e da
Usina Hidrelétrica de Tucuruí, proposta pelos projetos
apensados, consideramos inapropriado tratar da ma
téria nesta oportunidade. Em nosso entendimento, a
continuação ou não da privatização das empresas do

setor hidrelétrico deve ser analisada no seu conjunto
e não por empresas específicas.

Desta forma, manifestamo-nos contrariamente
ao projeto em apreciação, seus apensos, e ao Substi
tutivo adotado pela Comissão de Economia, Indústria
e Comércio.

Por outro lado, compete a esta Comissão de Fi
nanças, além de manifestar-se sobre o exame de mé
rito, apreciar a proposta quanto à sua adequação or
çamentária e financeira, conforme prevêem os arts.
32, IX, h e 53, 11, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, o
PL nO 373, de 1999, é adequado. Ao apenas permitir a
ampliação do rol das entidades públicas abrangidas
pelo Programa Nacional de Desestatização, não vai
de encontro ao Plano Plurianual, à Lei Orçamentária
para 2001 e à Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2001. Também não entra em conflito com a Lei Com
plementar nO 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal).

Os Projetos de Lei nOs 821 e 1.381, de 1999,
também não colidem com as leis acima menciona
das, sendo portanto adequados.

Da mesma forma, o Substitutivo adotado pela
Comissão de Economia, Indústria e Comércio é ade
quado.

Pelo acima exposto, votamos pela adequação fi
nanceira e orçamentária do Projeto de Lei n° 373, de
1999; dos Projetos de nOs 821 e 1.381, de 1999, a ele
apensados, e do Substitutivo adotado pela Comissão
de Economia, Indústria e Comércio. Quanto ao méri
to, opinamos pela rejeição do projeto principal, de
seus apensos, e do Substitutivo referido.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2001. 
Deputado Luiz Carlos Hauly, Relator.

111 - Complementação de Voto

Apesar do entendimento esposado, de que a
continuação ou não da privatização das empresas do
setor hidrelétrico deve ser analisada no seu conjunto
e não por empresas específicas, cheguei à conclu
são, em face dos debates havidos após a leitura de
meu voto, de que procedem os argumentos expostos
para que as empresas CHESF e Usina Hidrelétrica de
Tucuruí sejam expressamente excluídas do Progra
ma Nacional de Desestatização - PND, ainda mais di
ante da crise energética que o País atravessa e do re
cente episódio da privatização, que está em curso, da
Companhia Paranaense de Energia Elétrica 
COPEL, contra a qual me manifestei publicamente.
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No entanto, analisando o Substitutivo adotado rejeição do Projeto e aprovação dos PL n° 821/99 e
pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, 1.381/99, apensados, na forma do Substitutivo adota-
verifiquei que da redação dada ao art. 3° da Lei n° do na Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
9.491, de 9 de setembro de 1997, foi indevidamente com Subemenda, nos termos do parecer do relator,
excluída a menção ao art. 177 da Constituição Fede- Deputado Luiz Carlos Hauly.
ral. Visando corrigir tal equívoco, ofereço emenda ao Estiveram presentes os Senhores Deputados
Substitutivo adotado pela CEIC, modificando a reda- Jorge Tadeu Mudalen, Presidente; Pedro Novais,
ção dada ao dispositivo. José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presi-

Nessas condições, o Voto é pela adequação fi- dentes; Antonio Kandir, Félix Mendonça, José Militão,
nanceira e orçamentária do Projeto de Lei n° 373, de Rodrigo Maia, Sílvio Torres, Chico Sardelli, João Car-
1999; dos Projetos de Lei nOs 821 e 1.381, de 1999, a los Bacelar, João Mendes, Jorge Khoury, Mussa De-
ele apensos, e do Substitutivo adotado pela Comis- mes, Pauderney Avelino, Germano Rigotto, Milton
são de Economia, Indústria e Comércio; no mérito, Monti, Carlito Merss, João Coser, Ricardo Berzoini,
pela rejeição do Projeto de Lei nO 373, de 1999, princi- Fetter Júnior, Max Rosenmann, João Eduardo Dado,
pai, e pela aprovação dos Projetos de Lei nOs 821 e Pedro Eugênio, Eujácio Simões, Roberto Argenta,
1.381, ambos de 1999, apensados, na forma do Antonio Cambraia, Luiz Carlos Hauly, Sebastião Ma-
Substitutivo adotado pela Comissão de Economia, deira, Nice Lobão, Delfim Netto, Eni Voltolini e Gonza-
Indústria e Comércio, com a subemenda anexa. ga Patriota.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2001. - Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. -
Deputado Luiz Carlos Hauly Relator. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.

SUBEMENDA

Dê-se ao art. 2° do Substitutivo adotado pela
Comissão de Economia, Indústria e Comércio a se
guinte redação:

"Art. 2° O art. 3° da Lei n° 9.491, de 9 de setem
bro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3° Não se aplicam os dispositivos
desta lei ao Banco do Brasil S.A., à Caixa
Econômica Federal, à Companhia Hidroelé
trica do São Francisco (CHESF), à Usina Hi
drelétrica de Tucuruí e a empresas públicas
ou sociedades de economia mista que exer
çam atividades de competência exclusiva da
União, de que tratam os incisos XI e XXIII
do art. 21 e a alfnea c do inciso I do art. 159
e o art. 177 da Constituição Federal, não se
aplicando a vedação aqui prevista às partici
pações acionárias detidas por essas entida
des, desde que não incida restrição legal à
alienação das referidas participações." (NR)

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2001. 
Deputado Luiz Carlos Hauly, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela adequação financeira e orçamentária do Pro
jeto de Lei n° 373-A/99, os PL nOs 821/99 e 1.381/99,
apensados, e do Substitutivo adotado pela Comissão
de Economia, Indústria e Comércio e, no mérito, pela

SUBEMENDA ADOTADA - CFT

Dê-se ao art. 2° do Substitutivo adotado pela
Comissão de Economia, Indústria e Comércio a se
guinte redação:

"Art. 2° O art. 3° da Lei n° 9.491, de 9 de setem
bro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3° Não se aplicam os dispositivos
desta lei ao Banco do Brasil S.A., à Caixa
Econômica Federal, à Companhia Hidroelé
trica do São Francisco (CHESF), à Usina Hi
drelétrica de Tucuruí e a empresas públicas
ou sociedades de economia mista que exer
çam atividades de competência exclusiva da
União, de que tratam os incisos XI e XXIII
do art. 21 e a alínea c do inciso I do art. 159
e o art. 177 da Constituição Federal, não se
aplicando a vedação aqui prevista às partici
pações acionárias detidas por essas entida
des, desde que não incida restrição legal à
alienação das referidas participações." (NR)

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.

VOTO EM SEPARADO
(Do Deputado José Pimentel - PT/CE)

O projeto do nobre Deputado Feu Rosa preten
de dar prioridade à privatização do Banco do Brasil,
do Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia e da
Caixa Econômica Federal. Na Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, foi aprovado substitutivo



SUMÁRIO

PARECER VENCEDOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 394-A/99

Parecer da Comissão de Finanças E Tributação
- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado

O projeto de lei sob exame, de autoria do nobre
Deputado Enio Bacci, pretende estabelecer a obriga
toriedade para que a União, os Estados, o Distrito Fe
deral e os Municípios fixem recursos específicos e or
çamentários para atender programas de política dos
direitos da criança e do adolescente.

Submetido à apreciação da Comissão de Segu
ridade Social e Família - CSSF, o projeto de lei foi
aprovado unanimemente.

Nesta Comissão, o nobre Deputado Eujácio Si
mões, relator da matéria, manifestou-se pela adequa
ção financeira e orçamentária e, no mérito, pela sua
aprovação.

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 27-9-00, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 11 de outubro de 2000.- Maria
Linda Magalhães, Secretária.
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do ilustre deputado José Machado que elimina aquela * PROJETO DE LEI N° 394-B, DE 1999
prioridade exclui do Programa Nacional de Desestati- (Do Sr. Enio Bacci)

zação - PND a Companhia Elétrica do São Francisco Prevê recursos no orçamento para
e a Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Nesta Comissão de programas em favor da criança e adoles-
Finanças e Tributação, o nobre relator, deputado Luiz centes e dá outras providências; tendo
Carlos Hauly, posiciona-se contrariamente ao projeto pareceres: da Comissão de Seguridade

Social e Família, pela aprovação (relator:
principal e ao substitutivo. Deputado Armando Abílio); e da Comis-

De início, cabe repor o debate da privatização. são de Finanças e Tributação, pela inade-
Ela jamais foi pensada pelos governos brasileiros quação financeira e orçamentária e, no
como item estratégico de política industrial e de de- mérito, pela rejeição, contra os votos dos
senvolvimento, no âmbito da qual os prós e contras Deputados José Pimentel, Carlito Merss,
teriam conteúdo diferente do que vem predominando Ricardo Berzoini e João Coser (relator:
no debate. Questões como papel do Estado, aloca- Deputado Mussa Demes).
ções setoriais e regionais, investimentos tecnológi- (Às Comissões de Seguridade Social e
cos, infra-estrutura, educação, comércio exterior, etc, Família; de Finanças e Tributação (Mérito e

art. 54); e de Constituição e Justiça e de Re-
teriam que estar presentes. dação (art. 54) - art. 24, 11)

Mas sempre se considerou apenas o aspecto •Projeto inicial publicado no OCO de 25-3-99

fiscal, no qual a premência trazida pela fragilidade - Parecer da Comissão de Seguridade Social e Famflia publícado
no OCO de 11-8-00das contas públicas praticamente inviabilizou o deba-

te e, pior ainda, fez com que os processos de privati
zação se dessem com pouca transparência - para
não mencionar os tipos de moeda e os preços avilta
dos que regeram os leilões.

Mesmo nesse campo, o fiscal, a crítica às políti
cas governamentais deve ser manifestada com vee
mência. Destinam-se os recursos das privatizações à
amortização da dívida pública. Mas esta - que suga
não somente esses recursos como também todo o
esforço de arrecadação e de obtenção de superávits
primários, à custa de investimentos produtivos e soci
ais (vide crise energética, seca, etc.) - só faz crescer,
aumentando nossa fragilidade econômica.

No caso das instituições financeiras federais,
concordamos tanto com o parecer em comento, que
discorda de sua privatização por conta de seu papel
estratégico, quanto com o substitutivo, que se posicio
na firmemente pela sua manutenção no âmbito públi
co. Quanto às hidrelétricas, o substitutivo do ilustre
deputado José Machado é primoroso, ao exaltar o pa
pei daquelas usinas no desenvolvimento regional e a
importância social e estratégica que elas têm nas re
giões Norte e Nordeste.

Pelo exposto, Somos Pela Aprovação do Projeto
n° 373-A nos Termos do Substitutivo Adotado na Co
missão de Economia, Indústria e Comércio.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado José Pimentel (PT/CE).
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Tendo sido rejeitado o parecer do relator, fomos
designados pelo Presidente da Comissão para elabo
rar o parecer vencedor.

No exame preliminar de adequação orçamentá
ria e financeira, deve ser destacado que, diante da
obrigatoriedade proposta para a fixação de recursos
orçamentários específicos nos respectivos orçamen
tos dos entes políticos da Federação, inclusive, pois,
da União, a proposição não pode ser considerada
adequada sob os aspectos orçamentários e financei
ros, visto que cria despesas de natureza permanente.

No mérito, cumpre lembrar que a política de
atendimento à criança e ao adolescente e dever da fa
mília, da sociedade e do Estado, segundo manda
mento constitucional inscrito no art. 227 cumprindo às
três esferas de governo promover programas de as
sistência integral à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e co
munitária da criança e do adolescente.

Além dessa obrigatoriedade, o texto constitucio
nal determina a aplicação de percentual dos recursos
públicos destinados à saúde na assistência mater
no-infantil e criação de programas de prevenção e
atendimento especializado para os portadores de de
ficiência física, sensorial ou mental.

Os dispositivos constitucionais foram devida
mente regulamentados pela Lei n° 8.069, de 13 de ju
lho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
que, inclusive, define a política de atendimento dos di
reitos da criança e do adolescente por meio de um
conjunto articulado de ações governamentais e
não-governamentais, da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Município.

Diante dessas normas constitucionais e in
fra-constitucionais, entendemos que a aprovação do
projeto de lei nada acrescentaria do ponto de vista
prático à política governamental de atendimento à cri
ança e ao adolescente. Ao contrário, ao impor a obri
gatoriedade da fixação de recursos específicos e or
çamentários vinculados às ações correspondentes,
certamente constrangeria a administração pública na
sua liberdade de eleger objetivos prioritários dentro
de sua área de atuação.

A propósito, concordamos inteiramente com o
nobre relator original da matéria nesta Comissão, De
putado Eujácio Simões, quando afirmou em seu rela
tório que "do ponto de vista prático talvez não haja al
terações muito significativas com a aprovação deste
projeto, uma vez que o Orçamento da União - uma lei
ordinária de igual hierarquia - pode promover a revo-

gação tácita do dispositivo que se quer incluir, se não
obedecer à regra que ele estabelece".

Em face do exposto, o nosso voto é pela inade
quação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nO
394, de 1999, e, no mérito, pela sua rejeição.

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2001. 
Deputado Mussa Demes, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu pela inadequa
ção financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejei
ção do Projeto de Lei n° 394-A/99, nos termos do pa
recer vencedor do relator, Deputado Mussa Demes,
contra os votos dos Deputados José Pimentel, Carlito
Merss, Ricardo Berzoini e João Coser. O parecer do
Deputado Eujácio Simões passou a constituir voto em
separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Jorge Tadeu Mudalen, Presidente; Pedro Novais,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presi
dentes; Antonio Kandir, Félix Mendonça, José Militão,
Rodrigo Maia, Silvio Torres, Chico Sardelli, João Car
los Bacelar, João Mendes, Jorge Khoury, Mussa De
mes, Pauderney Avelino, Germano Rigotto, Milton
Monti, Carlito Merss, João Coser, Ricardo Berzoini,
Fetter Júnior, Max Rosenmann, João Eduardo Dado
Pedro Eugênio, Eujácio Simões, Roberto Argenta,
Antonio Cambraia, Luiz Carlos Hauly, Sebastião Ma
deira, Nice Lobão, Delfim Netto, Eni Voltolini e Gonza
ga Patriota.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.

VOTO EM SEPARADO

I - Relatório

O projeto de lei que agora examinamos preten
de alterar a Lei n° 8.069/90, para determinar que to
dos os entes da Federação fixem recursos em seus
respectivos orçamentos anuais, para atender aos pro
gramas de política dos direitos da criança e do ado
lescente.

A matéria foi distribuída para a Comissão de Se
guridade Social e Famflia, que opinou pela sua apro
vação; para a Comissão de Finanças e Tributação,
que deve dar parecer quanto a adequação financeira
e orçamentária e quanto ao mérito; e para a Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação. Aberto e
esgotado o prazo regimental de cinco sessões, não
foram apresentadas emendas nesta Comissão.
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11- VOTO

A matéria tratada no projeto em exame não tem
repercussão direta ou indireta nos Orçamentos da
União, eis que se reveste de caráter essencialmente
normativo, sem impacto financeiro ou orçamentário
públicos.

No mérito, não podemos deixar de concordar
com a iniciativa, tendo em vista que os programas de
apoio à criança e ao adolescente devem ser priorida
de de qualquer país sério. Devemos salientar que, do
ponto de vista prático, talvez não haja alterações mui
to significativas com a aprovação deste projeto, uma
vez que o Orçamento da União - uma lei ordinária de
igual hierarquia - pode promover a revogação tácita
do dispositivo que se quer incluir, se não obedecer à
regra que ele estabelece. Apesar disso, somos de opi
nião que a existência da norma pode ser útil, no senti
do de definir uma diretriz a ser seguida para os gastos
com programas voltados à criança e ao adolescente.

Diante do exposto, votamos pela adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
do Projeto de Lei na 394, de 1999.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. 
Deputado Eujácio Simões, Relator.

* PROJETO DE LEI N° 473-A, DE 1999
(Do Sr. João Coser)

Determina a realização de Referen
do popular sobre os acordos do Brasil
com o Fundo Monetário Internacional;
tendo parecer da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, pela re
jeição (relator: Deputado Francisco Ro
drigues).

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; e de Constituição e
Justiça e de Redação - art. 24, 11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 1°-4-99

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Relações Exteriores E
De Defesa Nacional

- termo de recebimento de emendas - 1999
- termo de recebimento de emendas - 2001

- parecer do relator

- parecer reformulado

- parecer da Comissão

- voto em separado

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 473/99

Nos termos do art. 119, caput, I, § 10
, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 17-5-99, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 24 de maio de 1999. - Wal
bia Lóra, Secretária.

PROJETO DE LEI N° 3.648-A/97

Nos termos do art. 119, caput, I, § 1° do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões - de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 26-3-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 3 de abril de 2001. - Walbia
Lóra, Secretária.

1- Relatório

O Projeto de Lei nO 473, de 1999, de autoria do
ilustre Deputado João Coser, tem como finalidade a
convocação de um referendo popular destinado a de
liberar, em caráter definitivo sobre a aprovação, ou
não, do acordo, e suas alterações posteriores, firma
do pelo Governo Federal com o Fundo Monetário
Internacional, FMI, em 13 de novembro de 1998.
Além da convocação do referendo e de seu objeto, o
projeto contém outras normas regulamentadoras do
mesmo.

I - Voto do Relator

Nosso parecer é contrário à proposição contida
no PL n° 473/99, pelas razões que expomos a seguir:

O acordo firmado pelo Governo Federal com o
Fundo Monetário Internacional constitui-se em um
prática absolutamente normal e legal, sob prisma do
direito interno do direito internacional. Dentre as atri
buições do FMI está a de prestar socorro financeiro,
aos países que enfrentarem dificuldades sérias em
seu balanço de pagamentos.

Nosso País foi vítima, recentemente, de um ata
que especulativo, patrocinado por agentes especula
dores brasileiros e estrangeiros, detentores dos as
sim chamados capitais voláteis internacionais, que
acabou resultando em um descontrole cambial e, por
fim, em uma desvalorização do Real frente ao Dólar.



I - Voto do Relator

Por ocasião de nossa primeira consideração da
matéria manifestamos nossa opinião contrária à apro
vação do PL n° 473/99. Contudo, embora venhamos,
no presente parecer, reiterar nossa opinião pela rejei
ção da proposição, tendo em vista que perdura a vali
dade, segundo nosso ponto de vista, de algumas das
razões apontadas em nosso parecer original, im
põe-se porém, a necessidade considerar outros as
pectos, em nossa apreciação da caráter apontados
pelos Senhores Deputados Luiz Mainardi e Paulo
Delgado, relativamente à ratificação do ato internaci
onal em tela e à obtenção da respectiva anuência da
assunção de tal compromisso internacional junto ao
legitimo títular da soberania, o povo, ou junto aos seus
representantes no Poder Legislativo.

Preliminarmente, cumpre-nos analisar uma das
questões apontadas no referido voto em separado,
relativamente à juridicidade e à admissibilidade da
convocação de um referendo sobre a matéria, sob o
prisma constitucional. Com respeito a essa questão,
recordamos que o juízo sobre a constitucionalidade, a
juridicidade e a técnica legislativa da proposição será
proferido oportunamente pela Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação. Não compete, portanto, à
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio
nal manifestar-se a respeito da matéria sob tais pris
mas, mas apenas sob o aspecto de suas implicações
sobre as relações internacionais e sobre a Defesa
Nacional, entre outros aspectos de sua competência,
constantes do art. 32, inciso XI, do Regimento Inter
no, e considerando, inclusive, o art. 55, caput e pará
grafo único do Regimento Interno, o qual determina
seja considerado como não escrito o parecer ou parte
do parecer da Comissão que contenha manifesta
ções sobre matéria que não seja de sua atribuição es
pecífica.

Ainda assim, apenas para referir-nos ao argu
mento de ordem constitucional e legislativa, apresen
tado no voto em separado, como elemento adicional
indicativo da rejeição do PL n° 473/99, parece-nos
que a transitoriedade do acordo com o FMI não basta

PARECER REFORMULADO

I - Relatório

Tendo em vista alguns dos argumentos cons
tantes do voto em separado apresentado no Plenário
dessa Comissão pelos ilustres Senhores Deputados
Luiz Mainardi e Paulo Delgado, houvemos por bem
reformular o parecer que anteriormente apresenta
mos ao Projeto de Lei n° 473, de 1999. Tal proposição,
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Lembramos que a crise por que passou o Brasil so- conforme referido em nosso parecer, tem como finali-
mente começou a apresentar sinais de arrefecimento dade a convocação de um referendo popular destina-
e foi, afinal debelada, após o anúncio da abertura de do a deliberar, em caráter definitivo, sobre a aprova-
um crédito de mais de 40 bilhões de dólares, por parte ção, ou não, do acordo, e suas alterações posteriores,
do FMI. firmado pelo Governo Federal com o Fundo Monetá-

Não fosse o acordo com o FMI, a situação das rio Internacional, FMI, em 13 de novembro de 1998.
contas internacionais, bem como situação geral da Além da convocação do referendo e de seu objeto, o
economia do País seriam, ambas, bastante próximas projeto contém outras normas regulamentadoras do
do caos total. mesmo.

Ora, ao Governo Federal cabe a questão da po
lrtica externa, das relações internacionais, bem como
a administração da polftica econômica e das contas
do país, inclusive do balanço de pagamentos, e o tem
feito de modo satisfatório, para alguns, e de forma ina
dequada para outros. Contudo, qualquer que seja o
juízo a esse respeito, estamos certos e que não ínte
ressa ao povo brasileiro e ao Brasil, atrelar a atuação
do Governo Federal a um determinado impedimento,
tal como proposto pelo referendo. Isso representaria
uma redução da margem de manobra do País no
exercício de gestão de nossas contas externas. Caso
referendo resultasse na desaprovação do acordo com
o FMI, tal fato teria, necessariamente, repercussões
sérias sobre o mercado de capitais, gerando uma
nova instabilidade absolutamente nociva para o País.

Sendo assim, afora as questões relativas à
constitucionalidade, que haverão de ser, apropriada
mente examinadas na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, nossa opinião é de que a apro
vação de um referendo nos termos propostos é con
traproducente para o País e contrário aos interesses
nacionais.

Cumpre ressaltar, ainda, que a firma de atos inter
nacionais, como o acordo como FMI já é objeto de con
trole constitucional, por parte do Poder Legislativo, o
qual, em nome do povo, resolve definitivamente sobre
os atos internacionais firmados pelo Poder Executivo.

Pelo exposto, nosso voto é pela rejeição do Pro
jeto de Lei nO 473, de 1999, nos ternos de sua reda
ção.

Sala das Sessões, 2 de junho de 1999. - Depu
tado Francisco Rodrigues, Relator.
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para negar-lhe a possibilidade de gerar a convocação
de uma consulta popular, nos termos da Constituição
Federal.

Com efeito, a interpretação autêntica do art. 2°
da Lei n° 9.709, de 18 de novembro de 1979, que re
gulamenta as disposições constitucionais sobre de
mocracia participativa, ou seja, as disposições do art.
14, não nos autoriza a apor qualquer condição ou limi
tação às espécies de matérias que podem ser objeto
de plebiscito ou referendo, salvo aquelas constantes
de seu próprio texto.

Segundo o art. 2° do referido diploma legal, os
únicos requisitos necessários a um assunto, para que
esse possa ser objeto de plebiscito ou referendo é
que ele detenha acentuada relevância de natureza
constitucional, legislativa ou administrativa, O legisla
dor, ao utilizar a expressão "acentuada relevância"
serviu-se obviamente de um artifício comum de técni
ca legislativa, ou seja, utilizou-se propositadamente
de uma expressão que não precisa e que não define
exatamente o grau, no caso, o grau de relevância do
assunto na hipótese em exame. A expressão é delibe
radamente vaga, de modo a conferir o juízo sobra a
relevância do assunto àqueles que vierem a convocar
o referendo ou plebiscito. Portanto, o julgamento so
bre a natureza de uma questão e se essa pode ou não
servir de fundamento para a convocação de uma con
sulta popular foi delegado aos futuros legisladores,
para que esses pudessem resolver, segundo a sua
discricionariedade, segundo as circunstâncias politi
cas da época, se um assunto é hábil a ensejar a refe
rida convocação, uma vez que ele se revista de natu
reza constitucional, legislativa ou administrativa.

Pode-se com isso concluir que é lícita a convo
cação de um referendo que tenha por objeto a cele
bração de um ato internacional, como o da espécie
em consideração, seja por ele se tratar de tema de
acentuada relevância legislativa, já que a jurisprudên
cia dos tribunais superiores, inclusive do STF (Recur
so Extraordinário nO 80.004/78), equipara hierarquica
mente os atos internacionais à lei ordinária, atribuin
do-lhes igual força e reconhecendo, inclusive, a mú
tua revocabilidade entre essas duas espécies de nor
mas jurídicas, seja pelo que diz respeito ao objeto do
acordo com o FMI, o qual se inscreve no âmbito da
competência administrativa do Estado. Assim, a pro
posição nos parece não infringir o texto constitucio
nal, aliás, ela não esbarra em quaisquer outros óbices
de natureza jurídica ou legislativa. Contudo, tal juízo,
especialmente sobre a constitucionalidade, haverá de
ser feito, repetimos, oportuna e devidamente, pela
Comissão de Constituição e Justiça e Redação.

Efetivamente, o que está a contra-indicar a
aprovação da proposição são justamente os aspectos
relativos à incerteza que ela provocaria quanto ao
cumprimento dos acordos com o Fundo. O Brasil pre
cisa da confiança da comunidade internacional. Pre
cisa demonstrar aos outros países, às empresas es
trangeiras e sobretudo aos especuladores, nacionais
e estrangeiros, que sua economia é sólida, que mere
ce receber investimentos e que está preparada para
se defender de ataques especulativos. O cumprimen
to das metas, ainda que parcial, constantes dos com
promissos com o FMI, de uma forma ou de outra, vêm
emprestando credibilidade à política econômica e à
economia do País, o que tem sido decisivo para admi
nistração destas últimas.

A simples sujeição destes acordos - que, em úl
tima análise, são atos de gestão das contas nacionais
e de gerenciamento da economia - ao sufrágio popu
lar, colocaria em risco de per si, a preservação da es
tabilidade e da confiança obtidas pelo Brasil, desde a
firma dos acordos. O simples anúncio de um referen
do sobre eles provocaria, imediatamente, um abalo,
uma crise de confiança que geraria, de pronto, funes
tos efeitos para a economia nacional.

Por isso, o que nos desaconselha a convocação
de um referendo sobre o assunto são as repercus
sões que muito provavelmente se produziriam, além
dos aspectos referidos, sobre a precária estabilidade
da economia do pais, especialmente sobre os fluxos
de entrada e saída de capitais, sobre as nossas reser
vas e sobre nossas relações econômicas internacio
nais, sobretudo as institucionais, como as com o Fun
do Monetário Internacional e, também, indiretamente,
sobre a moeda, o câmbio e o nível de emprego.

Sob prisma do direito interno e do direito inter
nacional, o acordo firmado pelo Governo Federal com
o Fundo Monetário Internacional constitui-se em uma
prática absolutamente legal e nominal haja vista que,
dentre as atribuições do FMI, está a de prestar socor
ro financeiro aos países que enfrentarem dificuldades
sérias em seu balanço de pagamentos.

Conforme aduzimos no parecer que apresenta
mos anteriormente, nosso País foi vítima, recente
mente, de uma ataque especulativo, patrocinado por
agentes especuladores brasileiros e estrangeiros, de
tentores dos assim chamados capitais voláteis inter
nacionais. Tais ataques, associados à má gestão do
câmbio lançaram nosso País em uma situação de
descontrole cambial que resultou, por fim, em uma
significativa desvalorização do Real frente ao Dolar.
Com relação a esses fatos, lembramos que a crise
por que passou o Brasil somente começou a apresen-



111 - Parecer Comissão

Voto em separado dos Srs. Luis Mainardi e Pau
lo Delgado

O ilustre Deputado João Coser pretende, medi
ante o presente projeto de lei, submeter o acordo fir
mado em 1998 com o Fundo Monetário Internacional
(FMI) a. referendo popular, nos termos do art. 14 da
Constituição Federal.

Com efeito, o citado dispositivo constitucional
determina que:

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou,
unanimemente, o Projeto de Lei n° 473/1999, nos ter
mos do parecer reformulado do relator, Deputado
Francisco Rodrigues. Os Deputados Luiz Mainardi e
Paulo Delgado apresentaram voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Hélio Costa - Presidente, Jorge Wilson, Neiva Morei
ra e Haroldo Lima - Vice-Presidentes, Antonio Carlos
Pannunzio, Feu Rosa, José Teles, Luiz Carlos Hauly,
Marcus Vicente Paulo Kobayashi, Paulo Mourão, Mu
rilo Domingos, Nelson Otoch, Sérgio Reis, Vicente
Caropreso, Alceste Almeida, Átila Lins, Claudio Caja
do, Francisco Rodrigues, Heráclito Fortes, Joaquim
Francisco, José Thomaz Nonô, Mário do Oliveira,
Werner Wanderer, Alberto Fraga, Elcione Barbalho,
Itamar Serpa, Leur Lomanto, Maria Elvira, Maria Lú
cia, Edison Andrino, Aloizio Mercadante, Fernando
Gabeira, Milton Temer, Paulo Delgado, Waldir Pires,
Lincoln Portela, Marcelo Barbieri, Celso Russoman
no, Edmar Moreira, Delfim Netto, Wanderley Martins,
João Herrmann Neto, Rubens Furlan, Cabo Júlio e De
Velasco.

Plenário Franco Montara, 10 de outubro de
2001 . - Deputado Hélio Costa, Presidente.
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tar sinais de arrefecimento e voltou, afinal, à aparente Por isso, concordamos com a proposta, nos ter-
normalidade, após o anúncio da abertura de um cré- mos em que se encontra redigida, anexa ao voto era
dito de mais de 40 bilhões de dólares, por parte do separado dos nobres Deputados Luiz Mainardi e Pau-
FMI. lo Delgado, consistente no encaminhamento de re-

Não fosse o acordo com o FMI, a situação das querimento - que poderá de ser de autoria dos ilus-
contas internacionais, bem como situação geral da tres deputados ou da Comissão de Relações Exterio-
economia do País seriam, ambas, bastante piores do res e de Defesa Nacional- dirigido ao Poder Executi-
que são hoje. vo, no sentido de que este submeta ao Congresso

Ora, ao Governo Federal cabe a gestão da polí- Nacional o acordo firmado entre a República Federa-
tiva do Brasil e o Fundo Monetário Internacional.

tica externa, das relações internacionais, bem como a
administração da política econômica e das contas do Quanto ao Projeto de Lei n° 473, dc 1999, nosso
País, inclusive do balanço de pagamentos, e o tem te- voto é pela sua rejeição, nos termos de sua redação.
ito de modo satisfatório, para alguns, e de forma ina- Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1999. -
dequada para outros. Contudo, qualquer que seja o Deputado Francisco Rodrigues, Relator.
juízo a esse respeito, estamos certos de que não inte
ressa ao povo brasileiro e ao Brasil, atrelar a atuação
do Governo Federal a um determinado impedimento,
tal como proposto pelo referendo. Isso representaria
uma redução da margem de manobra do país no
exercício de gestão da economia, principalmente, de
nossas contas externas.

Pior, caso o referendo resultasse na desaprova
ção do acordo com o FMI, tal fato traria sérias conse
qüências para o País, que se veria diante do impasse
de estar obrigado ao cumprimento de compromissos
internacionais formalmente assumidos e, ao mesmo
tempo, estar legalmente impedido a tal por força do
resultado do referendo.

Contudo, como a ratificação de atos internacio
nais depende de aprovação prévia do Congresso Na
cional, cremos que não há razão que justifique a não
sujeição dos acordos com o FMI à chancela do Poder
Legislativo. Acelebração de atos internacionais é ato
complexo e obedece rito constitucional que, longe de
traduzir a independência entre os poderes, estabele
ce a cooperação entre eles. Os atos internacionais,
tais como os acordos como FMI, por se tratarem de
atos de governo, concernentes à administração do
Estado, e que comportam a assunção de compromis
sos internacionais, oneroso portanto, para o País,
comportam a obrigação, para o Poder Executivo, de
submetê-los ao Congresso Nacional.

Diferentemente da sujeição dos acordos à con
sulta popular, a sujeição ao crivo, do Congresso Naci
onal pode vir a fortalecer a posição do Brasil perante o
FMI, ou, se o Poder Legislativo manifestar reservas
quanto ao conteúdo dos acordos, abre-se a possibili
dade de renegociação deles, mas sempre no âmbito
institucional, entre a organização e o Governo do Bra
sil, o qual é composto, lato senu, também pelo Poder
Legislativo.
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Art. 14A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito

II - referendo

111 - iniciativa popular.

Em sua justificação, o autor avalia, ao nosso ver
com inteira razão, que "o acordo firmado em 1998
submete a País ao cumprimento de metas que atin
gem diretamente a sua soberania". De fato, por meio
do diploma celebrado com o FMI, o governo brasileiro
comprometeu-se a satisfazer uma série de exigências
que, sem dúvida alguma, tem significativa repercus
são sobre a vida dos cidadãos brasileiros e sobre a
soberania nacional.

Dentre tais exigências, poderíamos destacar as
seguintes:

a) continuar com a política de liberação comercial;

b) não impor restrições comerciais por motivos
de balanço de pagamentos;

c) flexibilizar os mercado de trabalho;

d) complementar a reforma da Previdência.

Ademais, o ato internacional firmado com o
Fundo Monetário Internacional estabelece um bom
número de metas macroeconômicas que o País se
compromete a cumprir de maneira estr~a. A consecu
ção de tais metas, que dizem respeito basicamente à
redução do déficit público, ao controle da inflação e à
equalização do balanço de pagamentos, impõe um
pesado fardo cidadania, pois implica redução da ativi
dade econômica, diminuição do poder aquisitivo da
população e restrição da autonomia do Estado-Na
ção de desenvolver política econômica própria.

Portanto parece-nos que o acordo celebrado
com o FMI tem, sem dúvida alguma, impacto signifi
cativo sobre a soberania, nacional.

Entretanto, é necessário levar em consideração
que a grande maioria dos atos internacionais celebra
dos entre quaisquer nações têm sempre alguma re
percussão, maior ou menor, no que tange à soberania
nacional. No Brasil, todo tratado ou convenção inter
nacional firmado pelo Executivo torna-se, após ser
aprovado pelo Congresso Nacional, equivalente à lei
perante a ordem jurídica interna. Assim sendo, o acor
do recentemente assinado com o FMI, embora tenha
significativo impacto sobre a soberania nacional, não
se constitui em exceção nesse aspecto, mas faz parte
da regra geral concernente aos atos internacionais.

Além disso, a Lei n° 9.709, de 18 de novembro
de 1998, que regulamenta a execução do disposto

nos incisos 1,11, III do art. 14 da Constituição Federal,
determina, em seu art. 2°, que:

Art. 2° Plebiscito e referendo são consultas for
muladas ao povo sobre matéria de acentuada rele
vância (grifo nosso) de natureza constitucional, legis
lativa ou administrativa.

Pois bem, embora os acordos firmados com o
FMI tenham, como já assinalamos, significativa reper
cussão sobre a soberania nacional, é questionável se
eles se constituem em matéria cuja relevância exija a
realização de um referendo popular.

Ademais é preciso assinalar que, de um modo
geral, a realização de tais consultas populares se dá
não apenas quando o tema é de grande relevância,
mas também quando representa uma escolha que
tem efeitos definitivos sobre a vida política de uma na
ção. É o caso, por exemplo, da consulta, no Brasil, so
bre o sistema de governo (parlamentarismo x presi
dencialismo), ou ainda dos plebiscitos realizados, no
âmbito da União Européia, a respeito da adesão aos
termos do Acordo de Maastricht.

Os acordos assinados com o FMI, apesar de re
levantes, têm efeitos passageiros. Por conseguinte,
consideramos que a proposta do ilustre Deputado
João Coser não nos parece a mais adequada.

Não obstante tais argumentos, é necessário le
var em consideração que a preocupação do autor do
presente projeto de submeter os diplomas celebrados
com o FMI ao crivo da sociedade civil é amplamente
procedente e meritória.

Do nosso ponto de vista, o acordo firmado em
1998 com o FMI deveria ser submetido ao crivo do
Congresso Nacional, legítimo representante dos inte
resses e anseios da sociedade, nos termos do inciso I
do art. 49 da Constituição Federal, o qual determina
que:

Art. 49 Éda competência exclusiva do Congres
so Nacional:

1- resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Ora, parece-nos evidente que o acordo recente
mente celebrado com o FMI acarreta encargos e
compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Não
se trata aqui, é óbvio, de um mero acordo executivo,
fruto da rotina diplomática ordinária.

Aliás, esta redação do inciso I do art. 49 da CF
foi motivada justamente pelo desejo do constituinte
de que os acordos referentes à dívida externa e, mais
especificamente, os diplomas assinados com o FMI,
fossem submetidos ao crivo soberano do Congresso



Requer, ao Poder Executivo, que a
acordo firmado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Fundo
Monetário Internacional (FMI) seja sub
metido à apreciação do Congresso Na
cional.

REQUERIMENTO N° DE 1999
(Dos Srs. Paulo Delgado e Luis Mainardi)

Senhor Presidente,
Requeira, nos termos regimentais, que Vossa

Excelência se digne tomar as providências cabíveis
para demandar ao Poder Executivo, com fulcro no in
ciso I do art. 49 da Constituição Federal, o envio ao
Congresso Nacional, para apreciação, do acordo ce
lebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Fundo Monetário Internacional.

Justificação

O mencionado inciso I do art. 49 da Carta Mag
na brasileira determina, de maneira cristalina e ine
quívoca, que é da competência exclusiva do Congres
so Nacional:

1- resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Pois bem, conforme o que a imprensa fortemen
te noticiou, o recente acordo firmado com o FMI exige
do governo brasileiro urna série de contrapartidas e
compromissos para que o PaIs possa receber os em
préstimos.

Dentre as compromissos políticos, poderíamos
destacar os seguintes:

a) não adotar mecanismos que restrinjam as im
portações;

b) não implementar novos mecanismos de pro
moção das exportações.

V - autorizar operações externas de natureza fi
nanceira. de interesse da União, cos Estados, do Dis
trito Federal. dos Territórios e dos Municípios.

Ora, o acordo celebrado com o FMI não se
constitui meramente numa operação externa de natu
reza financeira, mas sim num ato internacional de
grande repercussão e alcance que tem, sem dúvida
alguma, grande impacto sobre o patrimônio nacional.

É necessário enfatizar que, sendo o Senado
uma das Casas do Congresso Nacional, a sua atribui
ção nesse ponto deveria ser entendida como residual.

Do contrário, teríamos a parte prevalecendo so
bre o todo, que é o Poder Legislativo.

Portanto, o Senado Federal, no que diz respeito
à União, ficaria adstrito à apreciação privativa daque
las operações de natureza financeira que não impli
quem a criação de encargo ou compromisso oneroso
inédito ou a modificação de algum já anteriormente
avençado.

Não há, pois, nenhum argumento de qualquer
natureza que se contraponha, de maneira consisten-
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Nacional. Qualquer consulta aos anais da Constituin- te, à idéia de que o acordo firmado com o FMI deva
te pode comprovar facilmente tal assertiva. ser submetido à apreciação do Congresso Nacional.

Além disso, o próprio relator da matéria, o Depu- Assim sendo, julgamos que a legítima preocu-
tado Francisco Rodrigues, pede a rejeição da presen- pação do ilustre Deputado João Coser poderia ser
te iniciativa partindo do pressuposto de que: plenamente atendida, caso a determinação inscrita

..... a firma de atos internacionais, como o acor- no inci~o I do art. 49 da Co~stituição Federal fosse
do com o FMI (grifo nosso), já é objeto de controle obedeCida .pelo Pod~r Executivo. .
constitucional, por parte do Poder Legislativo (grifo Em vista do aCima exposto, consideramos con-
nosso), o qual, em nome do povo, resolve definitiva- veniente elaborar requerimento (em anexo) que soli-
mente sobre atos internacionais firmados pelo Poder cita ao Executivo o envio do texto do acordo firmado
Executivos. com o FMI para ser apreciado pelo Congresso Nacio-

Entretanto, apesar desses fortes e incontestes nal.
argumentos, o acordo celebrado com o FMI não foi Sala da Comissão, 23 de junho de 1999. -
submetido ao crivo do Congresso Nacional. Tal fato Deputado Paulo Delgado - Deputado Luis Mainardi.
nos parece extremamente grave.

Ressalte-se que, na legislatura passada, a De
putada Sandra Starling apresentou requerimento,
aprovado unanimemente por esta comissão, para que
o texto do acordo assinado com o FMI fosse enviado
ao Congresso Nacional para ser apreciado.

A alegação de que tal tipo de diploma internaci
onal deveria ser submetido apenas a Senado Fede
ral, com base no inciso V do art. 52 da Constituição
Federal, não é procedente.

Com efeito, o mencionado artigo constitucional
determina que:

Art. 52 É da competência privativa do Senado
Federal:
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No que concerne aos compromissos econômi
cos, ressaltaríamos a necessária obtenção de supe
rávit primário da ordem de 26% em 1999, 2,8% em
2001 e 3% em 2001. Destaque-se que a consecução
de tal objetivo se fará, em grande parte, graças aos
drásticos cortes orçamentários na área social e ao
aumento da alíquota de contribuição previdenciária
para os funcionários públicos, bem como a introdução
da contribuição dos aposentados.

Ora, parece-nos mais do que evidente que tais
compromissos que o governo brasileiro assumiu pe
rante o FMI são, de fatos, gravosos à Nação. Com efe
ito, na acepção que consta do dicionário Aurélio gra
voso é aquilo que grava, oprime, inera, vexa, pesa in
dubitavelmente, as medidas que o Brasil está sendo
imitado a adotar, em função do acordo em pauta, vão
onerar a nossa economia e pesar sobre os ombros de
boa parte da população.

Na realidade, o acordo em pauta é muito mais
gravoso ao patrimônio nacional do que os atos inter
nacionais que passam geralmente por esta Casa.

Ademais, é preciso considerar também que o
acordo internacional em epígrafe contém dispositivos
que, por sua óbvia importância e complexidade, de
manda um debate mais aprofundado, no âmbito do
Legislativo. Só assim o acordo firmado com o FMI
(que, diga-se de passagem, vem sofrendo pesadas
criticas por suas atuações catastróficas nas recentes
crises da Ásia e da Rússia) poderia ter legitimidade
suficiente para que o governo possa exigir tamanho
sacrifício da sociedade.

Embora os acordos anteriores firmados pelo
FMI não tenham sido apreciados pelo Congresso Na
cional, é necessário colocar em relevo que este é o
primeiro acordo lesse tipo que é celebrado após a
Constituição de 1988. Quando os constituintes inscre
veram na nossa Carta Magna o supra~itado inciso,
eles tiveram a intenção de incluir, entre os atos inter
nacionais que teriam de ser necessariamente apreci
ados pelo Congresso Nacional, os acordos relativos
ao FMI e à divida externa de um modo geral.

Portanto é nossa firme convicção que este re
querimento está plenamente respaldado pelo menci
onado dispositivo constitucional.

Sala da Comissão, 23 de junho de 1999. 
Deputado Paulo Delgado - Deputado Luis Mainardi.

* PROJETO DE LEI N° 867-8, DE 1999
(Do Sr. Gilberto Kassab)

Institui o Plano Nacional de Pedras e
Metais Preciosos e dá outras providênci
as; tendo pareceres: da Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio pela aprova
ção (relator: Deputado Divaldo Suruagy); e
da Comissão de Minas e Energia, pela
aprovação (relator: Deputado Airton Dipp).

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

* Projeto inicial publicado no DCD de 30-6-99
- Parecer da Comissão de Economia, Indústria e Comércio publi
cado no dia 7-6-01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Minas e Energia
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 867/1999

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para recebimento de
emendas (5 sessões), no período de 22-6-01 a
28-6-01, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2001. 
Damaci Pires de Miranda, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 867, de 1999, de autoria do ilus
tre Depurado Gilberto Kassab, objetiva instituir o Plano
Nacional de Pedras e Metais Preciosos - PNPMP.

A proposição foi distribuída às Comissões de Eco
nomia, Indústria e Comércio; de Minas e Energia; de R
nanças e Tributação; e de Constituição e Justiça ede Re
dação, nos termos do Regimento Interno desta Casa.

Na Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, o projeto foi aproado, por unanimidade, em reu
nião realizada em 6 de junho de 2001.

Nesta Comissão, coube-nos, por decisão do no
bre Presidente, Deputado Antônio Cambraia, o exame
de mérito da proposição e a elaboração de Parecer.

Durante o prazo regimental, não foi oferecida
qualquer eme ida ao Projeto.
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11 - Voto do Relator

Os argumentos apresentados pela nobre Autor,
à guisa de justificação, são consistentes, tanto no as
pecto da visível valorização das pedras lapidadas em
relação às pedras brutas, dos metais trabalhados em
cotejo com metais em barras, folhas ou fios, como da
utilização intensiva de mão-de-obra pelo setor.

No cenário internacional, colhemos os exemplos
de Israel, Holanda e Itália que, não possuindo fontes de
produção de gemas e metais preciosos, por meio de p?lí
tica consciente, têm-se transformado em grandes e Im
portantes Iapidadores e produtores de jóias e bijuterias.

As entidades governamentais e de classe são
unânimes em asserir que o País tem capacidade para
exportar, anualmente, jóias, gemas lapidadas e bijuteri
as em volume superior a um bilhão de dólares enquanto
que, atualmente, nosso desempenho comercial, no se
tor, não ultrapassa US$175.000.000,OO (cento e setenta
e cinco milhões de dólares americanos).

Segundo o ilustre Autor, esta quantia, além de
incluir a exportação de ouro em barras e de pedras
preciosas e ornamentais em bruto, é conseguida,
"malgrado os elevados encargos, a descarada sone
gação e o deslavado contrabando".

Em sua justificação, o Autor mostra-se convicto
de que "a isenção de impostos, o financiamento de
máquinas e equipamentos de precisão e alto desem
penho, os incentivos à industrialização de gemas, pe
dras ornamentais e metais preciosos em nosso País,
juntamente com a severa tributação sobre a exporta
ção de produtos em bruto e o alijamento do cenário
daqueles que pratiquem sonegação ou descaminho,
por certo concorrerão para que a meta, factível em
sua inteireza, seja atingida.

A criação de novos postos de trabalho, via de re
gra, bem remunerados, há de, pelo poder de compra
aí gerado, compensar financeiramente os gastos que
a Nação vier a ter com as facilidades oferecidas neste
projeto de lei sobre contribuir de maneira inescondível
para a melhoria do padrão de vida de importante par
cela da população, reduzir as desigualdades sociais e
econômicas e concorrer para a valorização de produ
tos, que por sua natureza, são não-renováveis."

Convencido de que a iniciativa do Deputado Gilber
to Kassab encerra mérito e de que, uma vez transforma
da em diploma legal, ensejará profunda repercussão jun
to às indústrias de lapidação, ourivesaria, joalheria e biju
teria, com resultados compensadores na área de absor
ção de mão-de-obra, no aperfeiçoamento de nossos ins
titutos de ensino e pesquisa e na área tributária, com in
corporação ao mercado institucional de pequenos e mé-

dias Iapidadores, ourives, artistas e artesãos, dando
nova dimensão ao setor, somos pela Aprovação do Pro
jeto de Lei n° 867, de 1999.

Não queremos, por fim, deixar escapar a opor
tunidade de consignar nos autos deste processo o
elevado senso de ética do ilustre Deputado Gilberto
Kassab, incansável batalhador pela ágil tramitação da
matéria e que não hesito um só instante em conferir
méritos a que fazem jus os ínclitos Deputados Eliseu
Resende, Ezídio Pinheiro e Luciano lica, que, numa
demonstração de patriotismo, superaram as diferen
ças partidárias para colaborar na construção uma
peça do mais elevado quilate.

Por isso e por tudo, ao proferir tal voto, espera
mos contar com o apoiamento dos ilustres Deputados
membros da Comissão de Minas e Energia.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2001. 
Deputado Airton Dipp, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or
dinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o
Projeto de Lei n° 867-A/1999, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Airton Dipp.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Antônio Cambraia - Presidente, Salvador limbaldi,
Francisco Garcia - Vice-Presidentes, Carlos Alberto
Rosado, Cfementino Coelho, Fernando Ferro, Gervá
sio Silva, Gilberto Kassab, Ivânio Guerra, Juquinha,
Luciano lica, Marcos Lima, Vadão Gomes, Lael Va
rella, Olímpio Pires, Pedro Bittencourt, Pedro Pedros
sian, Philemon Rodrigues, Raimundo Gomes de Ma
tos, Romel Anízio e Yvonilton Gonçalves.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputado Antônio Cambraia, Presidente.

·PROJETO DE LEI N° 1.125-A, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Aumenta em 50% (cinqüenta por
cento) o valor da aposentadoria por inva
lidez quando o segurado necessitar do
auxílio de outra pessoa; tendo parecer da
Comissão de Seguridade Social e Família
pela rejeição deste e pela aprovação do
de n° 3.974/00, apensado (relator: Depu
tado Eduardo Barbosa).

(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 28-8-99
- Projeto apensado: PL na 3.974/00 (OCO de 10-3-01)
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de Seguridade Social e " - Voto do RelatorParecer da Comissão
Família

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.125/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 26 de agosto de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 1999. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 1.125, de 1995, de autoria
do ilustre Deputado Enio Bacci, propõe alteração
na Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, para que
seja elevado, de 25% para 50%, o valor do acrésci
mo pago pela Previdência Social aos aposentados
inválidos que necessitam de assistência permanen
te de outra pessoa.

Em sua justificativa, ressalta o Autor da proposi
ção que o acréscimo previsto na legislação vigente
não é compatível com as necessidades de sobrevi
vência da grande maioria dos aposentados que rece
bem benefícios de valor igual a, apenas, um salário
mínimo.

Por dispor sobre matéria análoga foi apensa
do à proposição em tela o Projeto de Lei n° 3.974,
de 2000, de autoria do Deputado Paulo Paim, o
qual prevê a extensão do direito de percepção do
acréscimo de 25% a todos os aposentados por in
validez que, posteriormente à data de início de seu
benefício, sejam acometidos de doença grave ou
de acidente que os tornem dependentes da ajuda
de outra pessoa.

No prazo regimental, não foram oferecidas
emendas à proposição, no âmbíto desta Comissão de
Seguridade Social e Família.

É sem dúvida louvável a iniciativa das proposi
ções sob análise, pois lançam questionamentos acer
ca da adequação e sentido de justiça da legislação
previdenciária vigente quanto ao tratamento dispen
sado aos aposentados por invalidez.

Com efeito, a lei n° 8.213, de 24 de julho de
1991, em seu art. 45, determina que o valor da apo
sentadoria por invalidez do segurado que necessitar
de assistência permanente de outra pessoa será
acrescido de 25%, senda este acréscimo devido ain
da que o valor do benefício ultrapasse o limite máximo
pago pelo Regime Geral de Previdência aos seus be
neficiários.

De acordo com o Ministério da Previdência e
Assistência Social, os benefícios concedidos por in
validez perfazem um total de 12,16% do contingente
beneficiário da aposentadoria.

A proposição principal requer a majoração do
valor do acréscimo, de 25% para 50%. Entretanto, en
tendemos que se fazem urgentes iniciativas no senti
do de consolidar a Política Nacional de Assistência
Social, bem como é preciso avançar em relação à Po
lítica Nacional de Saúde, sobretudo no que se refere
ao financiamento dos procedimentos de reabilitação,
assistência domiciliar, cuidadores domiciliares e ou
tros que venham garantir as necessidades e a quali
dade de vida da pessoa que necessita de assistência
permanente.

Acreditamos que devemos defender a interseto
rialidade das ações governamentais para a solução
de problemas da população brasileira, e que a majo
ração contida no Projeto de Lei n° 1.125, de 1999, não
seria uma estratégia para que os problemas dos apo
sentados por invalidez que dependem de cuidados de
outra pessoa se resolvam, como também não alcança
o problema fundamental subjacente aos termos atua
is de concessão do benefício.

Já a proposição apensa trata, efetivamente,
de matéria de alta relevância, pois ressalta a vulne
rabilidade da legislação vigente que discrimina os
aposentados por invalidez, pois somente lhes con
cede o direito ao acréscimo de 25% se demonstra
rem que, na data de início da aposentadoria, neces
sitam de assistência permanente de outra pessoa.
Consideramos, portanto, que muitas são as situa
ções e numerosos são os casos de aposentados
por invalidez que, posteriormente ao início da sua
aposentadoria, vêem agravadas as condições de
sua sobrevivência e passam a necessitar dos cui·
dados de outras pessoas para poderem viver. Para
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

• Projeto inicial publicado no DCD de 9-9-99.

Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- emendas oferecidas pelo Relator (2)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)

PROJETO DE LEI N° 1.165/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões) no período de 8-9-99
a 16-9-99. Findo o prazo, não foram recebidas emen
das.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 1999. 
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.
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essa pessoas não há previsão de acréscimo no va- Constituição e Justiça e de Redação (art.
lor de sua aposentadoria. 54) - art. 24, 11)

Ante o exposto, somos pela rejeição do Projeto
de Lei n° 1.125, de 1999, e pela aprovação do Projeto
de Lei n° 3.974, de 2000.

Sala da Comissão, 6 de setembro de 2001. 
Deputado Eduardo Barbosa, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 1.125, de 1999 e aprovou o
Projeto de Lei n° 3.974, de 2000, apensado nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Eduardo Bar
bosa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: .
Laura Carneiro, Presidente; José Unhares,

Ângela Guadagnin e Vicente Caropreso, Vice-Pre
sidentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andra
de, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos
Mosconi, Cleuber Carneiro, Darci Coelho, Darcísio
Perondi, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Elias Mu
rad, Eni Voltolini, Euler Morais, Henrique Fontana,
IIdefonço Cordeiro, Ivan Paixão, Ivânio Guerra,
Jandira Feghali, Jonival Lucas Júnior, Jorge Alber
to, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Marcondes Gade
lha, Miriam Reid, Oliveira Filho, Orlando Desconsi,
Orlando Fantazzini, Osmar Terra, Pedro Canedo,
Pimentel Gomes, Rafael Guerra, Raimundo Go
mes de Matos, Salomão Gurgel, Saulo Coelho, Sa
ulo Pedresa, Sebastião Madeira, Serafim Venzon,
Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

• PROJETO DE LEI NE 1.165-A, DE 1999
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 772199

Altera dispositivo da Lei n° 8.987, de
13 de fevereiro de 1995 e estabelece a
obrigatoriedade de as concessionárias
de serviços públicos oferecerem ao con
sumidor e ao usuário datas opcionais
para o vencimento de seus débitos; ten
do parecer da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
pela aprovação, com emendas (Relator:
Deputado Celso Russomanno).

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; e de

I - Relatório

Vem à apreciação desta Comissão o projeto de
lei em epígrafe de autoria do Poder Executivo, que al
tera a Lei nO 8.987/95, a qual dispõe sobre o regime de
concessão e permissão de serviços públicos, e revo
ga a Lei n° 9.791/99.

A Lei n° 8.987/95, em seu capítulo 111, mais es
pecificamente em seu art. 7° dispõe sobre os direitos
e obrigações dos usuários de serviços públicos. O ci
tado capítulo foi alterado pela Lei n09.791/99, que lhe
acrescentou o art. 7°-A, que obriga as concessionári
as e permissionárias de serviços públicos a oferece
rem ao consumidor e usuário, no mínimo, seis datas,
dentro do mês, para escolherem o dia do vencimento
de seus débitos.
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A proposição sob análise pretende suprimir o
art. r-A da Lei n° 8.987/95 - por meio da revogação
da Lei nO 9.791/99 - e acrescentar um parágrafo ao
seu art. r, com o objetivo de permitir o direito de es
colha da data de vencimento do débito apenas aos
usuários e consumidores que sejam pessoas físicas
ou microempresas, privando desse benefício as em
presas de maior porte. Adicionalmente, atribui aos ór
gãos de regulação e fiscalização a competência para
regulamentar a norma.

O Poder Executivo encaminhou, em anexo à
proposta, uma Exposição de Motivos, onde a justifica.
Ali, sustenta-se que a Lei n° 9.791/99 violou o princí
pio da isonomia ao equiparar os estabelecimentos in
dustriais ou comerciais de grande capacidade econô
mica às pessoas físicas, cuja renda é constituída ex
clusivamente de salários, ou às microempresas, que
têm tratamento diferenciado garantido pela Constitui
ção Federal. Além disso, argumenta-se que a livre es
colha da data de pagamento por todos os usuários e
consumidores acarreta custos elevados impossíveis
de serem absorvidos pelas concessionárias e per
missionárias, implicando a majoração das tarifas, in
clusive aos pequenos usuários e consumidores.

A proposição não recebeu emendas no prazo
regimental.

11- Voto do Relator

Entendemos que o Projeto de Lei n° 1.165/99
vem beneficiar os consumidores e usuários de baixa
renda, visto que, a permanecer a situação atual, os
consumidores e usuários de grande porte, como a in
dústria e o comércio, continuariam com direito a esco
lher a data de vencimento de seus débitos, onerando
os custos das concessionárias e permissionárias,
com conseqüente elevação das tarifas para todos, in
clusive os pequenos usuários.

Retirar o direito de os grandes usuários escolhe
rem a data do vencimento de seus débitos significará
uma importante redução nos custos das concessio
nárias e permissionárias e não os afetará de forma
significativa, pois. de maneira geral, dispõem de um
fluxo de caixa que lhes permite planejar esses paga
mentos, qualquer que seja o dia do mês, diferente
mente das microempresas e, principalmente, dos tra
balhadores e aposentados, que têm dia certo para re
ceber sua remuneração e não podem ir aos bancos
várias vezes por mês, para efetuar pagamentos. Des
sa forma, ao reduzir os custos das operadoras, esta
remos fazendo com que o preço das tarifas não preci
se ser majorado, em benefício de todos os consumi
dores, especialmente dos pequenos.

Outro ponto positivo do projeto sob exame é atri
buir aos órgãos de regulação e fiscalização a compe
tência para regulamentar essa prática, já que na lei vi
gente não se atribui essa responsabilidade a nin
guém, oque poderia causar sua inoperância, por falta
de regulamentação.

Entretanto, a proposição em estudo é omissa
quanto às sanções a serem impostas aos infratores
da norma, bem como é imprecisa ao definir quem fica
obrigado a conceder as datas alternativas para paga
mento de débitos, portanto, julgamos oportuno apre
sentar duas emendas ao projeto.

Pelas razões acima, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei n° 1.165 de 1999, com as duas emen
das anexas.

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2001. 
Deputado Celso Russomanno, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA N° 1

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:
"Art. 1° o art. 7° da Lei nO 8.987, de 13 de feverei

ro de 1995 (Lei de Concessões) passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único.

"Art. 7° .
Parágrafo único. As concessionárias de

serviço público e as permissionárias, sob
qualquer forma de empreendimento, de res
ponsabilidade da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos municípios, são obrigadas
a estabelecer e disponibilizar ao consumidor
ou usuário, pessoa física ou microempresa,
no mínimo seis datas para opção de escolha
de vencimento das contas de utilização do
serviço, na forma estabelecida pelos respecti
vos órgãos de regulação e fiscalização".

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2001. 
Deputado Celso Russomanno.

EMENDA ADITIVA N° 1

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 2° renu
merando-se os demais:

"Art. 2° O Capítulo 111 da Lei n°
8.987/95 passa a vigorar acrescido do se
guinte artigo:

"Art. 70 -8. A concessionária ou permis
sionária de serviços públicos que desrespei
tar os direitos dos usuários e consumidores
sujeita-se às sanções previstas nos arts. 56
e 57 da Lei na 8.078 de 1990".

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2001. 
Deputado Celso Russomanno, Relator.
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PROJETO DE LEI N° 1.681-A, DE 1999
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Regula o exercício da Profissão de
Técnico em Imobilização Ortopédica e dá
outras providências; tendo parecer da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia pela aprovação deste e das emendas
apresentadas na Comissão (Relator: De
putado Marcondes Gadelha).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

dos;

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os preceitos desta lei regulam o exercício

da profissão de Técnico em Imobilização Ortopédica,
conceituando-se como tal todos os profissionais que
executam as técnicas:

I - Confecção e retirada de imobilizações orto
pédicas com uso de faixas, férulas, talas metálicas,
malha tubular, material sintético e outros;

11 - Confecção e retirada de goteiras gessadas;
111 - Confecção e retirada de aparelhos gessa-

I - Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Seguridade Social e Família:
- emendas apresentadas na Comissão (6)
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

IV - Confecção e retirada de imobilizações orto
pédicas e trações com uso de fita adesiva (esparadra
po) e outros materiais similares;

V - Técnicas assemelhadas visando imobiliza
ção ortopédicas; e

VI - Supervisão das aplicações das técnicas de
imobilização ortopédica.

Art. 2° São condições para o exercício da Profis
são de Técnico em Imobilização Ortopédica:

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
N° l-CDCMM

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 2° renu
merando-se os demais:

"Art. 2° O Capítulo 111 da Lei n°
8.987/95 passa a vigorar acrescido do se
guinte artigo:

"Art. r-s. A concessionária ou permis
sionária de serviços públicos que desrespei
tar os direitos dos usuários e consumidores
sujeita-se às sanções previstas nos arts. 56
e 57 da Lei n° 8.078, de 1990".

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputada Ana Catarina, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
N°2- CDCMM

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:
"Art. 1° O art. 7° da Lei n°8.987, de 13 de feverei

ro de 1995 (Lei de Concessões) passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único.

"Art. 7° ..
Parágrafo único. As concessionárias

de serviço público e as permissionárias, sob
qualquer forma de empreendimento, de res
ponsabilidade da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, são obri
gadas a estabelecer e disponibilizar ao con
sumidor ou usuário, pessoa física ou micro
empresa, no mínimo seis datas para opção
de escolha de vencimento das contas de uti-
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111- Parecer da Comissão lização do serviço, na forma estabelecida

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio pelos respectivos órgãos de regulação e fis-
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada calização."
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n° Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. -
1.165, de 1999, com emendas, nos termos do pare- Deputada Ana Catarina, Presidente.
cer do Relator, Deputado Celso Russomanno.

Participaram da votação os Senhores Depu
tados Tilden Santiago, Glycon Terra Pinto e Lucia
no pjzzatto, Vice-Presidentes; Celso Russoman
no, Inácio Arruda, José Carlos Coutinho, Luiz Bit
tencourt, Luiz Ribeiro, Milton Barbosa, Pedro Bit
tencourt, Regis Cavalcante, Ricarte de Freitas, Ro
naldo Vasconcellos, Welinton Fagundes, Fernando
Gabeira, Jaime Fernandes, Max Rosenmann e Va
nessa Grazziottin.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputado Luciano Pizzatto, Vice-Presidente no
exercício da Presidência.
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I - Ser portador de certificado de conclusão de
1° e 2° graus, ou equivalente, e possuir formação pro
fissional por intermédio de Escola Técnica específica,
com o mínimo de 2 (dois) anos de duração;

11 - Possuir diploma de habilitação profissional,
expedido por Escolas Técnicas em Imobilizações
Ortopédicas, registradas no órgão federal.

Art. 3° Toda entidade, seja de caráter público ou
privado, que se propuser a instituir Escolas Técnicas
em Imobilizações Ortopédicas, deverá solicitar o re
conhecimento prévio.

Art. 4° As Escolas Técnicas em Imobilizações
Ortopédicas só poderão ser reconhecidas se apre
sentarem condições de instalação satisfatórias e cor
po docente de reconhecida idoneidade profissional
sob a orientação de Médico Especialista em Ortope
dia e Técnico em Imobilização Ortopédica.

§ 1° Os programas serão elaborados pela auto
ridade federal competente e válidos para todo o terri
tório nacional, sendo sua adoção indispensável ao re
conhecimento de tais cursos.

§ 2° Em nenhuma hipótese poderá ser matricu
lado candidato que não comprovar a conclusão de
curso em nível de 2° grau ou equivalente.

§ 3° O ensino das disciplinas será ministrado em
aulas teóricas, práticas e estágios a serem cumpri
dos, no último ano do currículo escolar, de acordo
com a especialidade escolhida pelo aluno.

Art. 5° Os centros de estágio serão constituídos
pelos serviço de saúde e de pesquisa, que ofereçam
condições essenciais à prática da profissão na espe
cialidade requerida.

Art. 6° A admissão à primeira série da Escola
Técnica em Imobilização Ortopédica dependerá:

1- de cumprimento do disposto no § 2° do art. 4°
desta lei;

11 - de aprovação em exame de saúde, obedeci
das as condições estatuídas no parágrafo único do
art. 46 do Decreto n° 29.155, de 17 do janeiro de
1951.

Art. 7° As Escolas Técnicas em Imobilização
Ortopédicas existentes, ou a serem criadas deverão
remeter ao órgão competente, para fins de controle
fiscalização de registros, cópia da ata relativa aos
exames finais na qual constem os nomes dos alunos
aprovados e as médicas respectivas.

Art. 8° Os diplomas expedidos por Escolas Téc
nicas em Imobilização Ortopédica devidamente reco
nhecidos, tem âmbito nacional e validade para o re
gistro de que trata o inciso 11 do art. 2° desta lei.

Parágrafo único. Conhecido o diploma, fica o
Técnico em Imobilização Ortopédica obrigado a re
gistrá-lo, nos termos desta lei.

Art. 9° Os trabalhos de supervisão das aplica
ções de técnicas em imobilização ortopédica, em
seus respectivos setores são da competência do Téc
nico em Imobilização Ortopédica.

Art. 10. Ficam assegurados todos os direitos
aos denominados Técnicos e Auxiliares de Gesso,
devidamente registrados no órgão competente,
que adotarão a denominação referida no art. 1°
desta lei.

§ 1° Os profissionais que se acharem devida
mente registrados na Divisão Nacional de Vigilância
Sanitária de Medicamentos - DIMED, não possuido
res de certificado de conclusão de curso em nível de
2° grau, poderão matricular-se nas escolas criadas,
na categoria de ouvinte, recebendo ao terminar o cur
so, certificado de presença, observadas as exigênci
as regulamentares das Escolas de Imobilização Orto
pédica.

§ 2° Os dispositivos desta lei aplicam-se, no que
couber, aos Auxiliares de Gesso.

Art. 11. Ficam criados o Conselho Nacional e
os Conselhos Regionais de Técnicos em Imobili
zação Ortopédica, que funcionarão nos mesmos
moldes dos Conselhos Federal e Regionais de Me
dicina, obedecida igual sistemática para sua estru
tura, e com as mesmas finalidades de seleção dis
ciplinar e defesa da classe aos Técnicos em Imobi
lização Ortopédica.

Art. 12. A jornada de trabalho dos profissionais
abrangidos por esta lei será de 30 (trinta) horas sema
nais.

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias.

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

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

No dia 28 de agosto último tivemos a satisfação
de comparecer ao Congresso dos Técnicos em Imo
bilização Ortopédica, realizado em São Paulo.

Durante o certame, em que se discutiram temas
de grande interesse para a coletividade brasileira, fi
cou evidenciada a importância dos profissionais de
imobilização ortopédica, cuja atividade, corretamente
disciplinada, contribuirá de forma significativa para a
correta solução dos problemas da área.



DECRETO N° 29.155, DE 17 DE JANEIRO DE 1951

Regulamenta a Lei n° 1.234, de 14 de novembro
de 1930.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI
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Disso convictos é que apresentamos à elevada nuclear será sempre condicionada à realização de
consideração de nossos nobres Pares este projeto de exame prévio de sanidade e capacidade física, o qual
lei, que visa a regulamentar a profissão de Técnico incluirá obrigatoriamente o exame hematológico.
em Imobilização Ortopédica, contando obter o apoio Parágrafo único. Não deverão ser admitidas em
necessário a aprová-lo. serviços de terapia pelo rádium e pelo radon as pes-

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1999. - soas de pele seca, com tendência e fissuras, e com
Deputado Arnaldo Faria de Sá. verrugas, assim como as de baixa acuidade visual

não corrigível pelo uso de lentes.
Art. 47. O pessoal em serviços de rontgendiag

nóstico ou rontegenterapia superficial ou profunda,
será submetido ainda a um exame clínico por ano e a
um exame hematológico por semestre.

Art. 48. O pessoal em serviço de terapia pelo rá
dium ou pelo radon, ou de pesquisas sobre física nu
clear, será submetido ainda a um exame clínico por
semestre, o qual, compreenderá cuidadosa observa
ção dermatológica das mãos, e um exame hematoló
gico bimestral.

O Presidente da República, usando da atribui
ção que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição
Federal e tendo em vista o disposto no artigo 6° da lei
n° 1.234, de 14 de novembro de 1950, decreta:

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 1° Os direitos e vantagens instituídos pela
lei n° 1.234, de 14 de novembro de 1950 são extensi
vos a todos os servidores públicos civis da União, e
aos empregados das entidades para-estatais de na
tureza autárquica, que no exercício de suas funções
operem, direta e habitualmente, com Raios X ou
substâncias radioativas, próximo às fontes de emana
ção.

Parágrafo único. No que se refere aos militares,
a lei nO 1.234 terá regulamentação à parte.

CAPíTULO 11
Das Normas de Proteção ao Trabalho

Das unidades de rõntgendiagnóstico
e rõntgenterapia

DO PESSOAL

Art. 46. A admissão do pessoal que manipula
aparelhagens de Raios X e substâncias radioativas,
ou que procede a estudos e pesquisas sobre física

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

DECRETO NU 81.384, DE 22 DE
FEVEREIRO DE 1978

Dispõe sobre a concessão de grati
ficação por atividades com Raios X ou
substâncias radioativas e outras vanta
gens, previstas na Lei n° 1.134, de 14 de
novembro de 1950, e dá outras providên
cias.

Art. 11. Ficam dispensados de registro no Minis
tério da Saúde e nas Secretarias de Saúde dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Territórios, os certifica
dos e diplomas referentes a profissões e ocupações
relacionados com a saúde.

Art. 12. Ficam revogados os Decretos nOs
29.155, de 17 de janeiro de 1951, 40.630, de 27 de
dezembro de 1956, 43.185, de 6 de fevereiro de 1958,
e 43.961-A, de 3 de julho de 1958.

Art. 13. O presente Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário.
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EMENDA SUPRESSIVA

INCISO AUNEA

Supnma-se do inciso V1, do art. \0 o tenno "Supervisão dos",

JUSTIFICATIVA

A supervisão de aplicações das técnicas de imobilização ortopética
ISÓ deve ser feita pelo médico ortopedista, pois é um momento importante de avaliação do paciente e
~iSIO deve ser feito por médico.

EME:NOA M9OI FlCATI"A
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A fonnação destes profissionais deve ser feita por profissionais

EMENDA MODlflCATlVA

ASSINATURA
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TIPO i
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Suprima-se o tenno "de acordo com a especialidade \:scolhida pelo
'aIWlo" constante do paragrafo J" do art. 4°.

JUSTIFICATIVA

Apenas os cursos de graduação admitem a criação de
especializaçõe:>. Os cursos técnicos primam pelo conhecimento de noções gerais e básicas.

ASSINATURA --
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pAGINA

111 I I
ARTIGO PARÁGRAFO

EMENDA SUPRESSIVA

INCISO ALJNEA

Suprima-se o termo "na especialidade requerida" constante do ano

JUSTIFICATIVA

Apenas os cursos de graduação admitem a criação de
especializações. Os cursos técnicos primam pelo conhecimento de noçõcs gerais c básicas.

ASSINATURA

.~(,
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TIPO
1 (xl SUPRESSIVA 2 () SUBSTITUTIVA 3 () MOOIFICATIVA 4 OAOITIVA 5 () SUBSTITUTIVO GLOBAL

PAGINA ARTIGO PARAGRAFO INCISO AUNEA I
lil===::::::=::-:===--=====================================

l
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 9°

JUSTIFICATIVA

A supervisão destas técnicas deve ser feita privativamenre pelo
médico especialista em ortopedia.

Substituir na ementa do PL 1~45 :J~xpn:ss;'jo ··;;üçõ'::i Ja
Imguagem dos surdos e mudos" por ""noções da Língua BrasllelTa de Sinais".

ASSINATURA
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I

I

I
I
I
I' b' ,I reee Imento ae
i imobilização.

Suprima-se o parágrafo primeiro e segundo do art. 10°.

JUSTIFICATIVA

Não há justificativa para que seja criada ca1Cgoria de ouvinte, com
certificados num curso que se pretende formar técnicos que trabalharão com

ASSINATURA

-:t~ ...,



I - Relatório

PROJETO DE LEI N° 1.681/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
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 10 de dezembro de
1999, por cinco sessões. Esgotado o prazo, foram re
cebidas seis emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 1999. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

A proposição que ora comentamos pretende re
gular o exercício da profissão de Técnico em Imobili
zação Ortopédica. Considera como talo profissional
que confecciona e retira imobilizações ortopédicas
com uso de faixas, férulas, talas metálicas, malha tu
bular, material sintético, goteiras e aparelhos gessa
dos, imobilizações ortopédicas e trações com fita
adesiva e materiais similares, além de empregar téc
nicas assemelhadas visando imobilização ortopédi
cas, além de supervisionar a aplicação das técnicas
de imobilização ortopédica.

Exigem-se como requisitos para exercer a pro
fissão ter certificado de conclusão de 1° e 2° graus ou
equivalente, além de formação profissional mínima
de 2 anos, em Escola Técnica especIfica. Deve-se
possuir o diploma de habilitação profissional expedi
do por Escolas Técnicas em imobilizações Ortopédi
cas registradas no órgão federal.

Prevê que toda entidade, pública ou privada,
que instituir Escolas Técnicas em Imobilizações Orto
pédicas deve solicitar reconhecimento prévio. Segun
do prevê o art. 4°, estas escolas só serão reconheci
das se apresentarem instalações satisfatórias e cor
po docente de reconhecida idoneidade profissional
sob orientação de médico especialista em Ortopedia
e técnico em imobilização ortopédica.

Os programas serão elaborados pela autorida
de federal, válidos para todo o território nacional e
obrigatoriamente adotados para que os cursos sejam
reconhecidos. Não será matriculado candidato que
não comprove a conclusão do curso em nível de 20

grau ou equivalente. O ensino será ministrado em au
las teóricas, práticas e estágios no último ano, de
acordo com a especialidade escolhida. O art. 5° pre
vê que os centros de estágio serão constituldos pelos
serviços de saúde e de pesquisa, que ofereçam con-
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA dições essenciais à prática da profissão na especiali-

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS dade requerida.
A admissão nas escolas técnicas depende da

conclusão do 2° grau e da aprovação em exame de
saúde, obedecendo ao Decreto n° 29.155, de 17 de
janeiro de 1951, que trata de trabalhadores com subs
tâncias radioativas.

As Escolas Técnicas em Imobilização Orto
pédica existentes ou a serem criadas devem re
meter cópia da ata relativa aos exames finais para
o órgão competente, contendo o nome dos alunos
aprovados e médias. Os diplomas devem ser reco
nhecidos para terem âmbito nacional. Este reco
lhimento é obrigatório.

O art. 9° define como competência do Técnico
em imobilização Ortopédica supervisionar a aplica
ção das técnicas em imobilização ortopédica. Garan
tem-se todos os direitos aos Técnicos e Auxiliares de
Gesso já registrados no órgão competente. Os que
estiverem registrados na Divisão de Vigilância Sani
tária, porém não possuírem certificado de conclusão
de curso em nível secundário, poderão matricular-se
nas escolas criadas como ouvintes e receber certifi
cado de presença, observando as exigências das
Escolas de Imobilização Ortopédica. Os Auxiliares de
Gesso ficam incluídos nos dispositivos da lei.

O art. 11. cria o Conselho Nacional e os Conse
lhos Regionais de Técnicos em Imobilização Ortopé
dica, que funcionarão nos mesmos moldes dos Con
selhos de Medicina, com a mesma estrutura e finali
dades de seleção disciplinar e defesa da classe. Por
fim, prevê jornada de trabalho de trinta horas sema
nais para a categoria.

A justificação do projeto comenta a importância
deste profissional. O correto disciplínamento desta
atividade contribuirá para reduzir os problemas da
área.

No prazo regimental, foram apresentadas seis
emendas, todas de autoria do Deputado Dr. Rosinha.

A primeira delas suprime o inciso VI do art. 1°,
sob o argumento de que a supervisão da aplicação
das técnicas de imobilização ortopédica deve ser
atribuição do médico ortopedista. Da mesma forma, a
emenda de número 2 propõe suprimir o termo Técni
co em Imobilização Ortopédica do caput do art. 4°
que trata do corpo docente. Acredita, também, que a
formação deve ser conduzida por médicos.

A terceira emenda propõe que se suprima o ter
mo "de acordo com a especialidade escolhida pelo
aluno", uma vez que acredita que não deve existir es
pecialização em cursos técnicos, somente naqueles
de graduação.Seguindo a mesma linha de racioclnio,



A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 1.681/1999 e as emendas
apresentadas na Comissão, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Marcondes Gadelha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Laura Carneiro, Presidente; José Unhares, Ângela
Guadagnin e Vicente Caropreso, Vice-Presidentes;
Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andrade, Armando
Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Cleuber
Carneiro, Darci Coelho, Darcísio Perondi, Dr. Rosi
nha, Eduardo Barbosa, Elias Murad, Eni Voltolini, Eu
ler Morais, Henrique Fontana, IIdefonço Cordeiro,
Ivan Paixão, Ivânio Guerra, Jandira Feghali, Jonival
Lucas Júnior, Jorge Alberto, Lavoisier Maia, Lídia Qui
nan, Marcondes Gadelha, Miriam Reid, Oliveira Filho,
Orlando Desconsí, Orlando Fantazzini, Osmar Terra,
Pedro Canedo, Pimentel Gomes, Rafael Guerra, Rai
mundo Gomes de Matos, Salomão Gurgel, Saulo Co
elho, Saulo Pedrosa, Sebastião Madeira, Serafim
Venzon, Teté Bezerra e Ursicino Oueiroz.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 1.915-B, DE 1999
(Do Senado Federal)

PLS NO 191/99

Dispõe sobre a criação do Centro
Nacional para Estudos, Conservação e
Manejo das Plantas Medicinais Brasilei
ras; tendo pareceres: da Comissão da
Amazônia e de Desenvolvimento Regio
nal, pela aprovação (Relator: Deputado
Josué 8engtson); e da Comissão e Se
guridade Social e Família, pela aprova
ção (Relator: Deputado Serafim Venzon).

(Às Comissões da Amazônia e de De
senvolvimento Regional; de Seguridade So
cial e Família; de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

'Projeto inicial e parecer da Comissão da Amazônia e de Desen
volvimento Regional publicado no OCO de 30-3-00.

SUMARIO

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
- voto em separado
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a emenda nO 4 suprime o termo "na especialidade re- 111 - Parecer da Comissão
querida" do art. 5° do projeto.

A emenda de n° 5 propõe a supressão do art. 9°
que atribui aos técnicos a supervisão da aplicação de
técnicas de imobilização. O argumento é que esta su
pervisão deve ser atribuição do médico. A última
emenda suprime os dois parágrafos do art. 10, que
criam a categoria de ouvinte e submetem os auxilia
res aos mesmos preceitos. Sua justificação é de que,
sendo curso eminentemente técnico, não faz sentido
que esta categoria exista.

Em seguida à presente Comissão de mérito, a
proposição será encaminhada à de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, e em seguida à de
Constituição e Justiça e de Redação.

11 - Voto do Relator

É louvável ver que a categoria dos Técnicos em
Imobilização Ortopédica busca a qualificação da clas
se e quer alcançar melhores condições de desempe
nhar suas tarefas. Acreditamos que a melhor instru
mentalização para o exercício profissional é extrema
mente benéfica. A Constituição Federal prevê que é li
vre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profis
são, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer.

Nesta Casa, tem sido bastante questionada a
regulamentação de profissões e a criação de Conse
lhos Profissionais de nível técnico. No entanto, o em
penho dos técnicos em imobilização ortopédica é ge
nuíno em prover seu trabalho de maior segurança e
competência.

As emendas apresentadas pelo Deputado Dr.
Rosinha situam o trabalho do médico na esfera da
atuação destes técnicos, e esta concepção tem de
ser mantida. A orientação e formação dos técnicos,
bem como a tarefa de supervisionar a confecção das
imobilizações deve ser atribuição indelegável do pro
fissional médico.

Do mesmo modo, concordamos com seus co
mentários sobre a admissão de ouvintes. A institui
ção de especialidades é inadequada para a estrutura
que está sendo criada. Um outro reparo a ser feito,
certamente será alvo da atenção da Comissão de
Constituição e Justiça, é a questão da constitucionali
dade de se criar o Conselho Profissional.

Neste sentido, o voto é pela aprovação do PL n°
1.681, de 1999, com adoção das seis emendas pro
postas.

Sala da Comissão, 30 de agosto de 2001. 
Deputado Marcondes Gadelha, Relator.



A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 1.915-A, de 1999, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Serafim Ven
zon. O Deputado Raimundo Gomes de Matos apre
sentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Laura Carneiro, Presidente; José Unhares, Ângela
Guadagnin e Vicente Caropreso, Vice-Presidentes;
Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andrade, Armando
Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Cleuber
Carneiro, Darci Coelho, Darcísio Perondi, Dr. Rosi
nha, Eduardo Barbosa, Elias Murad, Eni Voltolini, Eu
ler Morais, Henrique Fontana, IIdefonço Cordeiro,
Ivan Paixão, Ivânio Guerra, Jandira Feghali, Jonival
Lucas Júnior, Jorge Alberto, Lavoisier Maia, Udia Qui
nan, Marcondes Gadelha, Miriam Reid, Oliveira Filho,

I - Relatório

PROJETO DE LEI ~ 1.915/99

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA Entendemos estar em nossa flora medicinal .
uma das mais importantes estratégias para se asse
gurar os fármacos necessários para a grande maioria
das inúmeras patologias que atingem nossa popula
ção.

Embora muitos defendam esta tese e várias ex
periências localizadas tenham sido bem sucedidas,
nada de mais concreto e abrangente foi realizado
nesse sentido.

Em verdade, quem tem se utilizado de nosso
rico arsenal terapêutico das milhares de espécies
existentes na Amazônia são as grandes indústrias
farmacêuticas, que, como bem argumenta o relatório
da Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Re
gional, tem faturado algumas dezenas de bilhões de
dólares nos últimos anos.

A falta de controle e fiscalização e o desinteres
se de grande parte das autoridades colocam em risco
de desaparecimento muitas espécies e a possibilida
de de utilização desse enorme potencial a nossa dis
posição na Amazônia brasileira.

Assim, entendemos que a criação do centro
permitirá uma melhor canalização dos esforços no
sentido de se utilizarem os produtos medicinais da re
gião Amazônica.

Ademais, a proposição disciplina a pesquisa e o
uso das plantas medicinais, considerando como con
travenção a sua destruição ou utilização sem a devida
licença concedida pelo Centro.

Diante do exposto, manifestamos nosso voto fa
vorável ao Projeto de Lei n° 1.915. de 1999.

Sala da Comissão, 1° de fevereiro de 2001. 
Deputado Serafim Venzon, Relator.

111 - Parecer da Comissão

11- Voto do Relator

A proposição de origem do Senado Federal que
ora apreciamos merece ser louvada, por oferecer
mais um importante instrumento para a preservação
de nossa flora amazônica, particularmente as espéci
es medicinais.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 14 de abril de 2000, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto e nem aos seus apensados.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2000. - Eloí
zio Neves Guimarães, Secretário.

A proposição autoriza o Poder Executivo a criar
o Centro Nacional para Estudos, Conservação e Ma
nejo das Plantas Medicinais, subordinado ao Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis - IBAMA, com a finalidade de pro
por normas de controle do uso das plantas medicina
is, bem como promover estudos e o manejo de tais
plantas nos diversos biomas brasileiros.

Nesse sentido são estabelecidas, detalhada
mente, as competências do Centro.

Inclui no rol das contravenções penais a destrui
ção ou danificação de espécies de plantas medicina
is ou a utilização de tais plantas sem devidas licenças
e exigências estabelecidas na lei.

Não considera as atuais licenças ou outros do
cumentos que amparem a pesquisa, coleta, obtenção
e armazenamento de plantas medicinais como auto
rização para os mesmos fins após a entrada em vigor
desta lei.

Concede 180 dias para o Poder Executivo regu
lamentar a lei.

A Comissão da Amazônia e de Desenvolvimen
to Regional aprovou por unanimidade parecer favorá
vel ao projeto.

Nesta comissão não foram apresentadas
emendas no prazo regimental.

" .....
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Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini, Osmar Terra,
Pedro Canedo, Pimentel Gomes, Rafael Guerra, Rai
mundo Gomes de Matos, Salomão Gurgel, Saulo Co
elho, Saulo Pedrosa, Sebastião Madeira, Serafim
Venzon, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

VOTO DO DEPUTADO
RAIMUNDO GOMES DE MAnOS

O Projeto de Lei n° 1.915 de 1999, de autoria do
Senado Federal, propõe a criação do Centro Nacional
para Estudo, Conservação e Manejo das Plantas Me
dicinais que funcionará técnica e administrativamente
subordinado ao Ibama.

Com sede na Amazônia, o Centro tem por finali
dade precípua controlar o uso das plantas medicinais
com vistas à conservação desse patrimônio genético
e o seu manejo sustentável.

É indiscutível a necessidade do controle, da
conservação e do manejo sustentável das plantas
medicinais da flora brasileira, patrimônio genético da
maior importância para o desenvolvimento de estu
dos e pesquisas com vistas à produção de medica
mentos. A biodiversidade de nossos vegetais constitui
uma grande riqueza potencial para a saúde humana.

Neste sentido, a criação do "Centro Nacional
para Estudos, Conservação e Manejo das Plantas
Medicinais", na Amazônia, é um passo decisivo para
se garantir, na região, a implantação de uma estrutura
organizacional mínima que garanta investimentos
para pesquisa sobre espécies medicinais e a viabili
zação de soluções tecnológicas para uso e manejo
racionais desse patrimônio genético. A criação, estru
turação e funcionamento do Centro é um passo deci
sivo no combate à biopirataria.

Em face do exposto, nosso voto é pela aprova
ção do Projeto de Lei nO 1.915, de 1999, reafirmando
e corroborando o parecer favorável do relator da ma
téria, nesta Comissão.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2001. 
Deputado Raimundo Gomes de Matos.

PROJETO DE LEI N° 2.571-8, DE 2000
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Cria selo de segurança para comer
cialização de gás Iiqüefeito de petróleo
(GLP), e dá outras providências; tendo
pareceres da Comissão de Defesa do
Consumidor, pelo Ambiente e Minorias,
pela aprovação deste, com emenda, e
pela rejeição do de nO 2.619/00; apensado

(Relator: Deputado Expedito Júnior); e da
Comissão de Minas e Energia, pela rejei
ção deste, e do de n° 2.619/00, apensado,
contra os votos dos Deputados Fernando
Ferro e Luciano Zica (Relator: Deputado
Carlos Alberto RosadO).

(As Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Minas
e Energia; e de Constituição e Justiça e de
Redação art. 54) - art. 24, 11, g)

'Projeto inicial publicado no OCO de 21-3-00
- Projeto apensado publicado no OCO de 1°-4-00

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.571-A/2000

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 5-4-01, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao proje
to e nem ao seu apensado.

Sala da Comissão, 11 de abril de 2001. 
Rubens Ferreira G. Diniz, Secretário Substituto.

I - Relatório

Objetiva o projeto de lei em epígrafe criar um
selo de segurança, a ser afixado aos vasilhames des
tinados ao comércio de gás liqüefeito de petróleo
(GLP), contendo informações sobre as condições de
segurança dos botijões, o engarrafamento do produto
e informações básicas de segurança de manuseio e
uso do produto, dentre outras.

Segundo seu autor, visa à proposição a tornar
obrigatória a observância das normas de segurança
adequadas nas atividades envolvidas no comércio do
GLP em todo o País, de modo a reduzir a ocorrência
de acidentes graves no uso do produto, que é empre
gado, em diversos locais: residências, hospitais, co
mércio, indústria e outros locais de grande afluência
de público - por enormes contingentes de consumi
dores, nem sempre conhecedores das normas bási-



111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or
dinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei n°
2.571-A/2000 e o Projeto de Lei n° 2.619/200, apen
sado, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Carlos Alberto Rosado, contra os votos dos Deputa
dos Fernando Ferro e Luciano Zica.

11 - Voto do Relator
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cas de segurança relativas ao GLP e, por isso mes- Além disso, outras medidas adotadas no citado
mo, sem a devida consciência dos riscos a que estão código de auto-regulamentação, visando sempre à
expostos ao se servirem esse combustível. segurança das operações e a dos usuários de GLP

À proposição foi apensado, por tratar da mesma incluem a obrigatoriedade do comércio e reenchi~
matéria, o Projeto de Lei n° 2.6'19, de 2000, de iniciati- menta apenas dos vasilhames que ostentem as mar-
va do Senhor Deputado Ênio Bacci. cas próprias de cada empresa; a manutenção de cen-

Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio tros de destroca de botijões de outras marcas, even-
Ambiente e Minorias, logrou a proposição obter apro- tualmente recebidos dos consumidores; a utilização
vação, acrescida de uma Emenda do Relator, Depu- de lacres plásticos com as respectivas marcas nas
tado Expedito JÚnior, no sentido de determinar aos válvulas dos botijões; a afixação de rótulos plásticos
engarrafadores de GLp, que utilizem apenas botijões impressos, em cada vasilhame, contendo informa-
de sua própria marca. No entanto, o Projeto de Lei n° ções detalhadas sobre o peso líquido do combustível
2.619, de 2000, foi rejeitado pelo plenário daquele ór- contido, a composição do gás, recomendações de se-
gão técnico. gurança rentivas ao manuseio, armazenamento e tro-

Cabe agora à Comissão de Minas e Energia ma- ca dos ?otijões~ recomenda~ões sobre os cuidados
nifestar-se sobre o mérito da proposição, à qual, es- com as In.stalaçoes (mangueiras e reguladores) a se-
gotado o prazo regimentalmente previsto, não foram r:m seguidas pelos consumidores do produto, instru-
apresentadas emendas. çoes sob e como proceder no caso da ocorrência de

vazamentos de gás, números telefônicos de assistên
cia técnica gratuita e, finalmente, o aviso "aás é infla
mável".

Por último, vale ressaltar que as regras referen
tes às atividades de transporte, armazenamento e co
mércio do GLP contidas nas portarias da Agência Na
cional do Petróleo (ANP). órgão ao qual cabem a fis
calização e a regulamentação não só das atividades
relativas ao armazenamento, transporte e comércio
de GLP, como, de resto, de todas as demais ativida
des inerentes à indústria petrolífera nacional, são mu
ito mais claras e abrangentes do que as contidas nos
projetos ora examinados e que, por conseguinte, a
implantação das normas contidas nessas proposi
ções nada de novo acrescentaria, e viria mesmo em
prejuízo do que hoje se pratica, segundo a orientação
daANP

É, portanto, em virtude de todo o exposto que
nada mais cale a este relator, senão declarar-se pela
rejeição do Projeto de Lei n° 2.571, de 2000, e de seu
apensado, o Projeto de Lei n° 2.619, de 2000, e solici
tar de seus nobres pares desta Comissão que o
acompanhem em seu voto.

Sala da Comissão, 12 de outubro de 2001.
Deputado Carlos Alberto Rosado, Relator.

Como preliminar de nossa avaliação sobre o
projeto ora sob exame, cremos ser útil salientar que
fere não apenas a boa técnica legislativa, como tam
bém a lógica, qualquer tentativa de permitir o que per
mitido está, ou de proibir o que já não é possível.

Tal observação se faz aqui necessária, por ser
exatamente esse o caso do Projeto de Lei nO 2.571,
de 2000, e de seu pensado, o Projeto de Lei n° 2.619,
de 2000.

Em ambos os casos, o que se busca é apenas
tornar letra de lei o que, desde o ano de 1997, já exis
te no código de auto-regulamentação adotado por
praticamente todas as empresas distribuidoras de
gás liqüefeito de petróleo no Brasil, que estipula os
procedimentos a serem adotados para a requalifica
ção e destroca dos botijões utilizados para o comércio
de GLP no País.

Por conta de tal programa de requalificação e con
trole de qualidade, o Brasil é hoje o País que mais re
qualifica botijões de GLP em todo o mundo, num total de
sete milhões de unidades por ano e a um custo anual de
aproximadamente cinqüenta milhões de reais.

Dentre as diversas providências adotadas pelas
empresas distribuidoras de gás liqüefeito de petróleo,
está a requalificação periódica dos botijões que os
tentem suas respectivas marcas e a inutilização defi
nitiva daqueles considerados sem condições de con
tinuar em uso, tudo em estreita consonância com o
disposto nas Normas Técnicas NBR nO 8.460, NBR nO
8.865 e NBR n° 8.866, todas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT).
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Estiveram presentes os Senhores Deputados Texto/Justificação

Antônio Cambraia, Presidente, Salvador Zimbaldi, Art. 1° O art. 1° do Projeto de Lei n02.696/2000,
Francisco Garcia, Vices-Presidentes, Carlos Alberto passa a vigorar com a seguinte redação:
Rosado Clementino Coelho, Fernando Ferro, Gervá- "A 10 É d b'l'd d d

' •.. rt e responsa I I a e as au-
sio ~i1va, ~ilberto Kas~b, Ivanl~ Guerra, JuqUlnha, toridades policiais dos órgãos de segurança
Luciano,ZI~, ~arcos lima,.Vadao Gomes, Lael Va- pública, recebida notícia do desaparecimen-
relia, Ollmplo Pires, Pedro Blttencourt, Pedro Pedros- to de pessoa cota idade inferior a 16 (dezes-
sian, Philemon Rodrigues, Raimundo Gomes de Ma- seis) anos ou pessoa de qualquer idade por-
tos, Romel Anízio e Yvonilton Gonçalves. tadora de deficiência física, mental elou

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. - sensorial, proceder imediata busca e locali-
Deputado Antônio Cambraia, Presidente. zação."

·PROJETO DE LEI n° 2.696-E, DE 2000
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Determina à autoridade policial e
aos órgãos de segurança pública a bus
ca imediata de pessoa desaparecida me
nor de 16 (dezesseis) anos ou pessoa de
qualquer idade portadora de deficiência
física, mental e/ou sensorial; tendo pare
ceres: da Comissão de Relações Exterio
res e de Defesa Nacional, pela aprovação
(Relatora Deputada ELcione Barbalho), e
da Comissão de Segunidade Social e Fa
mília, pela aprovação deste e da emenda
apresentada na Comissão, com substitu
tivo (Relatora: Deputada Teté Bezerra).

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Seguridade Social
e Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 19-4-00
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional,publicado no OCO de 5-4-01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Famnia

- emenda apresentada na Comissão
- termo de recebimento de emendas
- parecer da Relatora
- substitutivo oferecido pela Relatora
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutio adotado pela Comissão

PROJETO DE LEI N" 2.696/2000

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLlA

Autor: Deputado Alberto Fraga

Justificação

O projeto de lei supracitado foi analisado e justi
fica o sua apresentação. Em relação ao mérito, certo
ficou que a Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional concordou com sua pertinência e
aprovou o Parecer exarado pela Deputada Elcione
Barbalho.

Esta emenda que ora apresentamos não tem a
intenção de alterar o mérito e muito menos o objetivo
do projeto, mas sim, promover um ajuste: educacional
oportuno para que possa ser apreciado adequada
mente no curso de seu trâmite legislativo.

O texto original promove uma "separação" entre
a autoridade policial e órgãos de segurança pública
quando, na verdade, quer dizer exatamente o oposto
- que as autoridades policiais dos órgãos de seguran·
ça pública são responsáveis pela busca e localização
de pessoas desaparecidas, na forma do projeto.

Espero ter colaborado com o processo legislati
vo deste projeto e aguardo o apoio dos nobres parla
mentares para a aprovação desta emenda.

24-4-2001

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.696-A/OO

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a SI'" Presidente
determinou a abertura - e diVulgacão na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apreseitaçâo de
emeidas, a partir de 23 de abril de 2001, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, foi apresentada uma
emenda ao projeto.

Sala da Comissão, 30 de abril de 2001. - Garde
ne Maria Ferreira de Aguiar, Secretária.
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I - Re latório

o Deputado Pompeo de Mattos apresentou o
Projeto de Lei n° 2.696, de 2000, visando impor à au
toridade policial e aos Órgãos de segurança pública,
a responsabilidade pela busca imediata de pessoas
desaparecidas, menores de dezesseis anos, ou de
qualquer idade, portadora de deficiência física, men
tal ou sensorial.

Justifica a proposição, afirmando que o elevado
número de pessoas desaparecidas não são mais en
contradas, provavelmente devido à demora no início
de buscas, havendo um entendimento que é neces
sário aguardar 24 horas antes da procura.

Esse prazo tem beneficiado as redes de tráfi
co para adoção, exploração sexual ou comércio de
órgãos. A proposição tem por objetivo agilizar as
buscas, de menores de 16 anos e deficientes, ga
rantindo que um número maior de casos de desa
parecidos sejam solucionados.

Na Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional não foram apresentadas emendas e foi
aprovado por unanimidade, nos termos do parecer da
Relatora, Deputada Elcione Barbalho.

Na Comissão de Seguridade Social Família, no
prazo regimental, foi apresentada uma emenda, do
Deputado Alberto Fraga, alterando a redação do art.
10 do projeto, substituindo a expressão "da autorida
de policial e dos órgãos de segurança pública" por
"das autoridades policiais dos órgãos de segurança
pública". Justifica a emenda, alegando que o projeto
separa a autoridade policial dos órgãos de segurança
pública, quando ela integra esses orgãos.

Compete a esta Comissão o exame do mérito
do projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A criança, o adolescente e o deficiente gozam
de proteção especial na Constituição Federal.

Conforme o art. 227 é dever da família da socie
dade e do Estado assegurar com absoluta prioridade
os direitos da criança e do adolescente, além de colo
cá-los a salvo de toda for na de negligência, discrimi
nação, exploração, violência crueldade e opressão.

Essas pessoas são protegidas por sua inexpe
riência, imaturidade de pessoas em desenvolvimento
e os deficientes devido à sua condição que os sujeita
a uma série de dificuldades.

O projeto sob exame visa impor à autoridade po
liciai e aos orgãos de segurança pública a responsa
bilidade de proceder à busca imediata de crianças e

adolescentes com idade até dezesseis anos e de defi
cientes desaparecidos, evitando-se, assim, que as re
des de tráfico ou outros criminosos consigam execu
tar plenamente o seu intento.

O projeto é louvável, no mérito, proporcionando
a devida proteção às crianças, adolescentes e defici
entes, impossibilitados de se defenderem plenamen
te de criminosos, atuando no seqüestro e tráfico de
pessoas. Com a procura imediata das vítimas, a pos
sibilidade de encontrá-Ias é muito maior, frustran
do-se os planos maléficos dos agentes.

Apenas, acrescento que essa proteção deve es
tender-se ao adolescente, conforme estabelecido no
Estatuto da Criança e do Adolescente, aquele com
idade entre doze e dezoito anos.

Quanto à emenda do Deputado Alberto Fraga,
realmente a redação é melhor. Todavia, basta menci
onar a autoridade policial competente, para não
adentrar na esfera do Executivo.

Pelo exposto, voto, no mérito, pela aprovação do
PL n° 2.696, de 2000, com a emenda apresentada na
forma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2001. 
Deputada Teté Bezerra, Relatora.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO
DE LEI N° 2.696, DE 2000

Determina a busca imediata de cri
ança, adolescente e deficiente e desapa
recidos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A autoridade policial competente proce

derá a investigação e a busca imediata de criança,
adolescente ou pessoa portadora de deficiência fisi
ca, mental ou sensorial, logo que receba a notícia do
seu desaparecimento.

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

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2001. 
Deputada Teté Bezerra, Relatora.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS AO

PROJETO DE LEI N° 2.696-A DE 2000

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados a Sr Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
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Emendas, a partir de 31 de agosto de 2001, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2001. 
Gardene M. Ferreira de Aguiar, Secretária.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reuniãc ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nO 2.696-A, de 2000, e a
emenda apresentada na Comissão, com substitutiva,
nos termos do parecer da Relatora, Deputada Teté
Bezerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Laura Carneiro - Presidente; José Unhares,
Ângela Guadagnin e Vicente Caropreso- Vice-Presi
dentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andrade,
Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosco
ni, Cleuber Carneiro, Darci Coelho, Darcísio Perondi,
Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Elias Murad, Eni Vol
tolini, Euler Morais, Henrique Fontana, IIdefonço Cor
deiro, Ivan Paixão, Vânio Guerra, Jandira Feghali, Jo
nival Lucas Júnior, Jorge Alberto, Lavoisier Maia, Lí
dia Quinan, Marcondes Gadelha, Miriam Reid, Olivei
ra Filho, Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini,
Osmar Terra, Pedro Canedo, Pimentel Gomes, Rafael
Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Salomão Gur
gel, Saulo Coelho, Saulo Pedrosa, Sebastião Madei
ra, Serafim Venzon, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISÃO

Determina a busca imediata de cri
ança, adolescente e deficiente desapare
cidos.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 A autoridadepolicial competente

procederá a investigação e a busca imediata de
criança, adolescente ou pessoa portadora de defi
ciência física, mental ou sensorial, logo que receba a
notícia do seu desaparecimento.

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

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 2.792-B, DE 2000
(Do Sr. Marcelo Déda)

Acrescenta dispositivo à Lei n°
9.870, de 23 de novembro de 1999, que
"Dispõe sobre o valor total das anuida
des escolares e dá outras providências';
tendo pareceres: da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, pela aprovação
(Relator: Deputado Clementino Coelho);
e da Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, pela
aprovação (Relator: Deputado Aníbal Go
mes).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; e de Constituição e
Justiça e de Redaçao (art. 54) - Art. 24,11)

• Projeto inicial publicado no OCO de 19-4-00
- Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto publica
do no OCO de 14-12-00

parecer da comissão de defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÁO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.792-A/2000

Nos termos do art. 119, caput, I, no Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das (comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de
5-6-2001 a 13-6-2001. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2001. - Aure
nilton Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei nO 2.792-A, previamente apro
vado por unanimidade no âmbito da Douta Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, agora sob aprecia
ção desta Comissão, determina a inclusão do art.
2°-A na Lei nO 9.870/99, que dispõe sobre o valor total
das anuidades escolares. A proposição tem como ob
jetivo obrigar o estabelecimento de ensino a fornecer,
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no ato da matrícula, uma lista dos materiais didáticos
e escolares que serão utilizados pelo aluno durante o
ano letivo. O descumprimento da norma caracteriza
ria prática abusiva e ficaria sujeito às sanções previs
tas no Código de Defesa do Consumidor.

Justificando sua proposta, o Autor nos dá conta
de que vários estabelecimentos de ensino divulgam a
lista de material escolar somente nos primeiros dias
do ano letivo. Essa prática impossibilita aos alunos
pesquisarem os preços dos materiais no mercado e
os adquirirem com antecedência. Devido à inexistên
cia de um intervalo de tempo entre a divulgação da
lista e o início das aulas, os alunos se vêem obrigados
a adquirir o material na própria escola. Segundo o Au
tor, trata-se de um método comercial coercitivo e abu
sivo, que revela ausência de comportamento ético
desses estabelecimentos de ensino.

Dentro do prazo regimental, a proposta não re
cebeu emendas.

11 - Voto do Relator

De fato, a prática comercial descrita pelo nobre
Deputado Marcelo Déda parece-nos ilícita. É costu
meiro escolas comercializarem material escolar. Po
rém, divulgar a lista desse material apenas no início
do período letivo, para compelir os alunos que dese
jam acompanhar as aulas munidos do material didáti
co adequado a adquirirem-no, apressadamente, da
própria escola e, sem dúvida, condenável.

Para oferecer à venda o material no início do pe
ríodo letivo é necessário que a escola o encomende
às gráficas, editoras e outros fornecedores com se
manas ou meses de antecedência, portanto, não ve
mos razão para que a escola deixe de informar tem
pestivamente tal lista aos alunos.

No nosso entendimento, a escola ao ter conhe
cimento prévio da lista de material e negar essa infor
mação ao aluno está dando curso à prática abusiva
prevista no inciso IV do art. 39 da Lei n° 8.078/90, ou
seja, prevalecer-se a ignorância do consumidor para
impingir-lhe produto ou serviço. Com o agravante que,
no caso, a ignorância do consumidor está sendo forja
da pela escola que lhe sonega informações.

A proposição sob análise, ao obrigar as escolas
a informarem a lista de material no momento da matrí
cula, parece-nos eficiente no sentido de evitar que os
estabelecimentos de ensino prevaleçam-se das infor
mações de que dispõem para obter vantagens econô
micas indevidas de seus alunos.

A presente questão cresce de importância na
medida em que estamos tratando de estabelecimen
tos de ensino, onde nossas crianças e jovens devem
aprender, antes de tudo, a serem cidadãos. Promover

a cidadania, a defesa do consumidor e a ética no am
biente escolar, certamente, também é educar.

Pelas razões acima, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei n° 2.792-A, de 2000.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2001. - Aní
bal Gomes, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambierte e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
2.792, de 2000, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Aníbal Gomes.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Tilden Santiago, Glycon Terra Pinto e Luciano
Pizzatto, Vice-Presidentes; Aníbal Gomes, Celso
Russomanno, Inácio Arruda, José Carlos Coutinho,
Luiz Bittencourt, Luiz Ribeiro, Mílton Barbosa, Pedro
Bittencourt, Régis Cavalcante, Ricarte de Freitas, Ro
naldo Vasconcellos, Welinton Fagundes, Fernando
Gabeira, Jaime Fernandes, Max Rosenmann e Va
nessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputado Luciano Pizzatto, Vice-Presidente no
exercício da Presidência.

PROJETO DE LEI N° 2.895-A, DE 2000
(Do Sr. de Velasco)

Dispõe sobre a concessão de gratui
dade ao Policial Militar no sistema de
transporte público coletivo rodoviário inte
restadual; tendo parecer da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
pela aprovação, com substitutivo, contra o
voto do Deputado Antonio Carlos Panun
zio (relator: Deputado Alberto Fraga).

(Às Comissões Relações Exteriores e
de Defesa Nacional; de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24, 11))

'Projeto inicial publicado no OCO de 10-5-2000

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional

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

tutivo
- parecer da comissão
- substitutivo adotado pela Comissão



I - Relatório

11 - Voto do Relator

PROJETO DE LEI N° 2.895/00

Nos termos do art. 119, caput, I, e § 10 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 22-5-2000, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram apresenta
das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 29 de maio de 2000. - Wal
bia Lóra, Secretária.

o ilustre Deputado De Velasco submete à apre
ciação dessa Comissão Permanente projeto de lei de
sua autoria que concede gratuidade ao Policial Militar
no sistema rodoviário interestadual de transporte pú
blico coletivo.

Alega em sua justificativa os baixos salários re
cebidos pelos policiais militares de escalões inferio
res das corporações militares e a necessidade de se
garantir o deslocamento dos referidos agentes públi
cos em viagens de âmbito interestadual.

Segundo o autor é comum a visão de policiais
pedindo caronas nas rodovias, razão pelo que justifi
ca-se a apresentação do projeto com vistas a assegu
rar ao policial militar a dignidade inerente a função
que exerce.

Para o autor da proposta, o passe livre consmui
um adicional de renda significativo para o policial militar.

No projeto é assegurado um assento individual
por veículo, cujo bilhete de passagem não tenha sido
vendido até doze horas antes da partida.
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS rá sempre uma fração da policia militar. Em quartéis
avançados nas fronteiras interestaduais ou nas capi
tais, a presença do policial militar é sempre um ratifi
cados da presença estatal.

Com previsão constitucional de guardião da so
ciedade, ininterruptamente e em qualquer parte do
território nacional, o policial militar, é um servidor que
transcende a noção de pertencer a esse ou aquele
Estado da Federação. Trata-se de um servidor do
povo e é por isso que muito freqüentemente temos
visto policiais trabalhando em Estados diferentes do
seu domicílio. Isso não traz problemas acerca da juris
dição das polícias, pelo contrário, é uma interação em
que o beneficiado é o povo, porquanto na qualidade
de policial, o dever de agir é o mesmo onde quer que
se encontre.

Realidade semelhante vivem os integrantes dos
Corpos de Bombeiros, com presença indispensável
em qualquer localidade, submetidos aos mesmo rigo
res da legislação castrense. Em alguns Estados os
Corpos de Bombeiro, e Policias Militares representam
uma única instituição, razão pelo qual são merecedo
res do mesmo beneficio.

Além dessa previsão, existem os casos dos
Estados de grande extensão territorial, quando é co
mum o policial/bombeiro residir em uma cidade que
dista em determinados casos, centenas de quilôme
tros de seu trabalho, fato que gera um ônus conside
rável na sua renda familiar, face os baixos salários
percebidos pela categoria. Nesses casos, bem como
nos de quartéis avançados e de fronteiras, o desloca
mento residência/trabalho só é realizado por ônibus
interestaduais, pois as linhas normais estaduais não
atendem as necessidades destes grandes desloca
mentos.

Aliado ao fato de assegurar a dignidade da fun
ção policial, tão necessária ao restabelecimento da or
dem e tranqüilidade pública, a concessão da gratuida
de garante também maior segurança às empresas a
aos passageiros, pois diante da certeza de sempre ha
ver um policial no interior dos ônibus, teremos inquesti
onavelmente a redução dessa tipicidade criminal.

A proposição além de relevante, tem um grande
alcance social como o que estamos de pleno acordo,
entendendo no entanto que para a concessão de tal
beneficio, devem os policiais e bombeiros estarem
fardados.

Sabemos que os problemas que a Segurança
Pública vem enfrentando não podem esperar por
mais tempo. Há a necessidade imediata do resgate
de dignidade da função policial, que deve ser um re
conhecimento constante para com estes profissionais
que diuturnamente colocam em risco a própria vida
em prol da comunidade.

o projeto tem fins nobres diante da realidade
por que passam os policiais militares deste País. Tais
servidores convivem diariamente com o problema de
deslocamento da sua residência até o quartel onde
estão lotados. Em muitos casos a distância entre a
casa do policial/bombeiro e o local de tralho, supera
centenas de quilômetros, fato que atrelado aos rígi
dos e inflexíveishorários que cumprem os militares,
se constitui em um obstáculo a mais. Somado a todas
as outras deficiências que envolvem o cumprimento
da missão de segurança pública e ostensiva, a falta
de transporte torna-se um gravame que afeta direta
mente a tranqüilidade da população.

Sabidamente, a Polícia Militar é o representante
do Estado mais presente na sociedade. Em qualquer
comunidade espalhada pelos rincões do Brasil have-



PROJETO DE LEI N° 2.89512000
Substitutivo adotado pela CREDN

Dispõe sobre a concessão de gratu
idade ao Policial e Bombeiro Militar no
sistema de transporte público coletivo
rodoviário intermunicipal e interestadual.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os Policiais e Bombeiros Militares do sis

tema de segurança pública têm isenção do pagamen
to em ônibus de transporte coletivo intermunicipal e
interestadual, quando fardados.

Art. 2° A concessão restringe-se a um assento
por veículo, cujo bilhete de passagem não tenha sido
vendido até doze horas antes da partida.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Plenário Franco Montoro, 10 de outubro de
2001. - Deputado Hélio Costa, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.74-A, DE 2000
(Do Sr. Osmar Serraglio)

Altera a Lei de 24 de novembro de
1995, e dá outras providências; tendo pa
recer da Comissão de Educação. Cultura
e Desporto, pela rejeição (relatora: DEP.
TÂNIA SOARES).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto e de Constituição e Justiça e de
Rejeição (Art. 54) - Art. 24,11)

*Projeto inicial publicado no DCD de 25-5-00

SUBSTITUTIVO
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O passe livre restará num aumento significativo tivo, nos termos do parecer do Relator, Deputado
na renda das famílias dos policiais e bombeiros milita- Alberto Fraga, contra o voto do Deputado Antonio
res, que sofrem com a ausência dos pais com a falta de Carlos Pannunzio.
moradia, com os baixos salários entre outros. Contri- Estiveram presentes os Senhores Deputados:
buir com esse diferenciador para profissionais tão de- Hélio Costa, Presidente, Jorge Wilson, Neiva Moreira
dicados é contribui - também com a melhoria do servi- e Haroldo Lima, Vices-Presidentes, Antonio Carlos
ço de segurança pública prestado à sociedade o que Pannunzio, Feu Rosa, José Teles, Luiz Carlos Hauly,
não significa um privilégio para os militares, tampouco Marcus Vicente, Paulo Kobayashi, Paulo Mourão, Mu-
um beneficio restrito à categoria, mas um passo corre- rilo Domingos, Nelson Otoch, Sérgio Reis, Vicente
to no caminho da Justiça e da Segurança Pública. Caropreso, Alceste Almeida, Átila Lins, Claudio Caja-

Concordamos com o relevante intuito do Depu- do, Francisco Rodrigues, Heráclito Fortes, Joaquim
tado autor do projeta e sabemos do avanço social que Francisco, José Thomaz Nonô, Mário de Oliveira,
tal lei pode proporcionar. Desse modo, somos pela Werner Wanderer, Alberto Fraga, Elcione Barbalho,
aprovação parcial do projeto de lei de autoria do Itamar Serpa, Leur Lomanto, Maria Elvira, Maria Lú-
Excelentíssimo Deputado De Velasco, na forma do cia, Edison Andrino, Aloizío Mercadante, Fernando
substitutivo apresentado. Gabeira, Milton Temer, Paulo Delgado, Waldir Pires,

Lincoln Portela, Marcelo Barbieri, Celso Russoman
no, Edmar Moreira, Delfim Netto, Wanderley Martins,
João Herrmann Neto, Rubens Furlan, Cabo Júlio e De
Velasco.

Plenário Franco Montoro, 10 de outubro de
2001. - Deputado Hélio Costa, Presidente.

Nos termos do art. 119, caput, 11, e § 1° do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 15-6-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 26 de junho de 2000. - Wal
bia Lóra, Secretária.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou o Projeto de Lei n02.895/2000, com substitu-

PROJETO DE LEI N° 2.895, DE 2000
(Do Senhor de Velasco)

Dispõe sobre a concessão de gratu
idade ao Policial e Bombeiro Militar no
sistema de transporte público coletivo
rodoviário intermunicipal e interestadual.

Art. 1° Os Policiais e Bombeiros Militares do sis
tema de segurança pública têm isenção do pagamen
to nos ônibus de transporte coletivo intermunicipal e
interestadual, quando fardados.

Art. 2° A concessão restringe-se a um assento
por veículo, cujo bilhete de passagem não tenha sido
vendido até 12 horas antes da partida.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 25 de outubro de 2000. 
Deputado Alberto Fraga.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 2.895/00
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SUMÁRIO
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11 - Voto do Relator

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto

- termo de recebimento de emendas

- parecer da relatora

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.074/00

Nos termos do art 119, caput, I e § 1° do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 6 de abril
de 2001, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 17 de abril de 2001. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei na 3.074/2000, de autoria do
ilustre Deputado Osmar Serraglio, visa aperfeiçoar o
sistema de avaliação das instituições de ensino supe
rior, propondo a realização de dois exames, um para
os alunos que iniciam os cursos e outro para os que
os estejam concluindo.

Nos prazos regimentais, o PL não recebeu qual
quer emenda.

Esta proposição será apreciada quanto ao méri
to por esta comissão e quanto à constitucionalidade e
juridicidade pela Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, de acordo com o artigo 24, Inciso 11 do Re
gimento Interno desta Casa.

Em justificativa ao PL, o nobre Deputado ad
verte que o exame, na sua forma atual, não afere ri
gorosamente o desempenho dos cursos, mas sim a
situação dos alunos que os estejam concluindo.
Além disso, expõe que a prova compara alunos das
universidades do interior com alunos das capitais,
isto configuraria um sistema de avaliação desequili
brado.

Entendemos que a preocupação do proponente
é uma das principais serem debatidas em relação ao
ensino superior brasileiro na atualidade. O Exame
Nacional de Cursos, como instrumento de avaliação
do ensino superior brasileiro, apresenta sérias defi
ciências, uma análise mais profunda do verdadeiro
significado do processo das universidades brasileiras
implementado pelo Governo Federal.

Iniciando uma reflexão sobre o tema, encontra
mos a preocupação social com avaliação, já na pró
pria Carta Magna de 1988, que no seu artigo 206, in
ciso VII determina - "garantia de padrão de qualida
de" - e no artigo 209, ínciso 11, estabelece como dever
do poder público - "autorização e avaliação da quali
dade..." - das instituições de ensino.

A Lei de Diretrizes de Base da Educação, Lei na
9.394, de 20 de dezembro de 1996, ora em vigor, em
consonância com os dispositivos constitucionais, pre
vê para o ensino superior brasileiro, no seu artigo 46
"A autorização e o reconhecimento de cursos, bem
como o credenciamento de instituições de educação
superior, terão prazos limitados, sendo renovados,
periodicamente, após processo regular de avaliação".

Atualmente, este processo regular de avaliação
deveria, segundo os estudiosos do assunto, compre
ender de forma efetiva as seguintes fases:

a) Avaliação interna - Realizada pela própria
comunidade acadêmica, sendo um reflexão dos ato
res do processo de aprendizado sobre problemas, de
ficiências e causas das dificuldades de cada curso da
instituição.

b) Avaliação externa - Realizada por especialis
tas de notório reconhecimento acadêmico, por meio
da apresentação de um diagnóstico das condições
para a produção e transferência de conhecimento na
universidades.

Este processo de avaliação tem como princípios:

a) A globalidade: é considerar a instituição como
um todo, isto é, avaliar as condições dos alunos, pro
fessores, bibliotecas, laboratórios, acervo bibliográfi
co, edificações e as mais variadas questões que pos
sam influenciar a excelência acadêmica;

b) A Integração: deve ser um processo de busca
das causas e conseqüências;

c) A Formação: deve-se buscar soluções para
os problemas das instituições de ensino superior e
não estabelecer punições ou premiações;

d) A Participação: envolver todos os atores do
processo;
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e) A Contextualidade: deve-se entender o papel
daquela instituição para a localidade, a região onde
se localiza.

Um processo positivo de construção de um en
sino superior sempre renovado e capaz de atender as
necessidades de seu tempo, não deve ser simples
mente um processo punitivo, rankeinizador, ou deter
minante de distribuição de verbas federais.

O modelo exposto, em resumo, é de forma geral
tratado na Lei n° 9.131, de 24 de novembro de 1995,
que no seu artigo 3° diz "...0 Ministério da Educação e
do Desporto fará realizar avaliações periódicas das
instituições e cursos de nível superior, fazendo uso de
procedimentos e critérios abrangentes dos diversos
fatores que determinam a qualidade e eficiência das
atividades de ensino, pesquisa e extensão".

Entretanto, apesar do Governo Federal afirmar
que defende um processo de avaliação amplo, na prá
tica, seu principal instrumento de avaliação atualmen
te implementado e divulgado na sociedade, é o Exa
me Nacional de Cursos, o denominado Provão.

O Provão, elemento do PL em discussão, não
representa um instrumento eficiente e conclusivo de
avaliação das instituições de Ensino Superior no Bra
sil, pelo que apresentamos acima, e complementar
mente pelos seguintes motivos:

1) avalia somente o aluno, não leva em conside
ração todos os aspectos envolvidos num processo ex
tremamente complexo que é a produção e transferên
cia de conhecimento, ferindo o princípio da globalida
de;

2) Expõe os sintomas, não apresenta suas cau
sas, tão pouco, formula soluções, não contemplando
os princípios da integração e formação;

3) Ao ser utilizado como instrumento comparati
vo das instituições de Ensino Superior num País tão
diversificado, comete o crime de comparar sistemas
de conhecimento que a cada dia buscam se adaptar
as necessidades de um determinado modelo social,
econômico e cultural, rompe com o princípio da con
textualidade;

4) É extremamente questionada a classificação
de qualidade estabelecida pelo Ministério da Educa
ção a partir do provão;

5) Cria a indústria dos cursinhos para o provão,
e pior, começa a moldar os currículos dos cursos uni
versitários às exigências do provão e não as necessi
dades sociais;

Pelo exposto, somos levados a rejeitar a propo
sição, pois entendemos que apesar de ter uma exce
lente preocupação, o projeto ataca o problema de for-

ma simplista e limitada e contamos que esta Comis
são, na sua Subcomissão de Ensino Superior, para
que possamos ter a oportunidade de discutir de ma
neira mais profunda o processo de avaliação ora im
plementado pelo Governo Federal.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2001. - Depu
tada Tânia Soares, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unani
memente, o Projeto de Lei n° 3.074/2000, nos termos
do parecer da Relatora, Deputada Tânia Soares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira, Dino Fer
nandes e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentes; Eduardo
Seabra, Marisa Serrano, Flávio Arns, Costa Ferreira,
Luís Barbosa, Nice Lobão, Gastão Vieira, Nelo Rodol
fo, Osvaldo Biolchi, Paulo Lima, Esther Grossi, Ivan
Valente, Professor Luizinho, Pastor Amarildo, Jonival
Lucas Júnior, Tânia Soares, Miriam Reid, Wolney Qu
eiroz, Fernando Gonçalves, Ivan Paixão, Santos Fi
lho, José índio, Djalma Paes e Luciano Bivar.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputado Átila Lira, Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

·PROJETO DE LEI N° 3.40S-A, DE 2000
(Do Sr. Pedro Valadares)

Altera a redação do art. 132 da Lei
n° 8.069, de 13 de julho de 1990, - Estatu
to da Criança e do Adolescente: tendo
parecer da Comissão de Seguridade So
cial e Família, pela rejeição deste, e do de
n° 4.49612001, apensado, contra o voto
do Deputado Arnaldo Faria de Sá (Rela
tor: Deputada Rita Camata).

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

• Projeto inicial publicado no OCO de 5-8-00
- Projeto apensado publicado no OCO de 20-4-01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília

- termo de recebimento
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado



111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de
Lei n'3.408/2000 e o de n0 4.496/2001, apensado, nos
termos do Parecer Vencedor da Relatora, Deputada
Rita Camata, contra o voto do Deputado Arnaldo Fa
ria de Sá. O parecer do Deputado Raimundo Gomes
de Matos passou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Laura Carneiro, Presidente; José Unhares,
Ângela Guadagnin e Vicente Caropreso, Vice-Presi
dentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andrade,
Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosco
ni, Cleuber Carneiro, Darci Coelho, Darcísio Perondi,
Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Elias Murad, Eni Vol
tolini, Euler Morais, Henrique Fontana, IIdefonço Cor
deiro, Ivan Paixão, Ivânio Guerra, Jandira Feghali, Jo
nival Lucas Júnior, Jorge Alberto, Lavoisier Maia, Lí-

PARECER VENCEDOR

O Projeto de Lei na 3.408, de 2000, de autoria do
Deputado Pedro Valadares, visa alterar a redação do
art. 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que
dispõe sobre a composição dos Conselhos Tutelares,
para permitir a recondução dos conselheiros por mais
de um mandato, o qual tem a duração de três anos.
Hoje o Estatuto prevê a recondução para apenas um
mandato.

O Projeto de Lei apensado, de autoria do Depu
tado Dilceu Sperafico, propõe acrescentar inciso ao
art. 133, que dispõe sobre os critérios exigidos para a
candidatura do conselheiro, exigindo que o candidato
tenha concluído o ensino médio (20 grau).

Esta Comissão entende que a abertura da pos
sibilidade de reconduções indefinidas nos Conselhos
Tutelares pode trazer graves prejuízos, como o mono
pólio dos Conselhos por determinados grupos, e in
clusive a ingerência de partidos políticos. A continui
dade indefinida das mesmas pessoas na composição
de um órgão como este, que tem papel fundamental,
permanente e autônomo no acompanhamento e fis
calização do cumprimento das políticas de atendi
mento e garantia dos direitos da criança e do adoles
cente, mesmo não sendo jurisdicional, pode viabilizar
corrupção e vícios de ação incorrigíveis, que trariam,
inclusive, sérios danos a já frágil fiscalização e imple
mentação do ECA.

Mesmo que a função de conselheiro, na lei, seja
de caráter voluntário, há a garantia da autonomia para
os municípios que desejem remunerar seus conse
lheiros, e a maioria dos municípios já faz isso, o que é
mais um motivo de preocupação: a eterna permanên
cia no cargo visando apenas salário. Além disso, os
Conselhos Tutelares têm um papel político de influên
cia dentro da Comunidade incomensurável.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 16 de novembro de 2000, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresen
tadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2000.
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA Quanto ao Projeto apensado, apesar da boa in
tenção do autor, preocupado em que as pessoas inte-

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS grantes dos Conselhos tenham conhecimento sufici-

PROJETO DE LEI N° 3.408/00 ente para lidar com uma clientela, segundo a justifica
tiva, "delicada", por outro lado desconsidera a realida
de nacional, onde em grande número de municípios
as lideranças comunitárias mais atuantes, sequer
concluíram o primeiro grau. É preciso atentar ainda
que o mais importante, é o compromisso e a repre
sentatividade das pessoas eleitas para o cargo de
conselheiro tutelar, e não seu nível de estudo, por isso
mesmo a lei voluntariza a função, e considera como
principais requisitos a reconhecida idoneidade moral,
a idade superior a vinte e um anos e a residência no
município, e não seu nível escolar, o que de certa for
ma, inviabilizaria a participação de inúmeras pessoas
com comprovada capacidade e atuação na luta em
defesa da infância e adolescência, e pela concreta
implementação do ECA, que tem nos Conselhos Tu
telares uma das melhores formas de garantir sua efe
tivação.

Diante do exposto, e entendendo que de forma
nenhuma podemos abrir a passibilidade de perpetuar
no cargo os componentes dos Conselhos Tutelares,
bem como cercear a participação de qualquer cida
dão, independente de classe social, ou nível de co
nhecimento de atuar como membro dos referidos
Conselhos, desde que tenha o aval da Comunidade
para isso, votamos pele rejeição do PL na 3.408/2000
e de seu apenso, o PL na 4.496/2001.

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2001.
Deputada Rita Camata, Relatora do Parecer Vence
dor.



*PROJETO DE LEI N° 3.S00-A, DE 2000
(Do Sr. Marçal Filho)

Equipara ao fornecedor estrangeiro
as empresas nacionais que façam parte
do mesmo grupo econômico ou que se
jam licenciadas para produzir, importar
ou distribuir produtos na mesma marca
no País; tendo parecer da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, pela rejeição, contra os votos
dos Deputados Regis Cavalcante, Luiz
Alberto, Tilden Santiago e Fernando Ga
beira (relator: Deputado Paulo Gouvêa).

1- Relatório
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dia Quinan, Marcondes Gadelha, Miriam Reid, Olivei- O Estatuto teve, porém, a preocupação de criar
ra Filho, Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini, mecanismos que assegurassem o exercfcio pleno
Osmar Terra, Pedro Canedo, Pimentel Gomes, Rafael desses direitos e para isso criou o Conselho Tutelar-
Guerra Raimundo Gomes de Matos Salomão Gur- "órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, en-
gel, Sa~lo Coelho, Saulo Pedrosa, S~bastião Madei- carreg.ad.o pela soc!edade de zelar pelo cum'prim~nt~
ra, Serafim Venzon, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz. dos direitos da criança e do adolescente (Lei n

. _ 8.069/90, art. 131).
Sala da Comlssa~, 10 de .outubro de 2001. - É indiscutível, portanto, a necessidade da exis-

Deputada Laura Carneiro, Presidente. tência do Conselho Tutelar, a nível da comunidade 10-
VOTO EM SEPARADO cal. Seu papel de articulador direto com as instâncias

DO DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS governamentais e com a sociedade em geral possibi
litará o encaminhamento rápido de soluções para as
demandas das crianças e dos adolescentes. A exis
tência do Conselho Tutelar é a garantia de que o res
peito aos direitos da criança e do adolescente será
exigido e monitorado e o seu bem-estar protegido.

É fundamental, porém, que o Conselho seja
constituído por pessoas representativas da socieda
de e livremente escolhidas por ela, assegurado o
cumprimento dos requisitos de "idoneidade moral,
idade superior a 21 anos e residência no município".

Escolhidos os membros do Conselho Tutelar,
espera-se que o seu engajamento no exercício da
função seja pleno, já que esse trabalho é considerado
como "serviço público relevante" (Lei n° 8.069/90, art.
135). Se a comunidade livremente os escolheu, a pró
pria comunidade pode reconduzí-Io pelo tempo que
achar necessário e para o cumprimento de tantos
mandatos que considerar oportunos, não ficando,
portanto, presa à obrigatoriedade de renovação dos
membros do Conselho, a cada seis anos, já que ele
só pode ser reconduzido ao cargo uma única vez.

Dada a exigência de constituição de vários Con
selhos em cada município, a proibição de recondução
dos seus membros por mais de uma vez pode inviabi
lizar, em dado momento, o seu funcionamento.

Em face do exposto, voto pela aprovação do
Projeto de Lei n° 3.408, de 2000 e pela rejeição do
Projeto de Lei na 4.496, de 2001.

Sala da Comissão, 21 de maio de 2001. - Depu
tado Raimundo Gomes de Matos.

De autoria do Deputado Pedro Valadares, o Pro
jeto de Lei na 3.408, de 2000, propõe alterar a redação
do art. 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
com o objetivo de regular a recondução dos membros
do Conselho Tutelar Municipal.

A Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, no seu
art. 132 - com a redação dada pela Lei n° 8.242, de
12-1-91 - permite a recondução, por uma única vez,
dos membros do Conselho Tutelar.

Alega o autor da Proposta, ora em exame, que
existe uma grande dificuldade de manter em pleno
funcionamento os Conselhos Tutelares, em função da
carência de pessoal disposto a participar e que se en
quadre no perfil exigido: idade superior a 21 anos, re
sidência no município e idoneidade moral.

À Proposição, ora em exame, foi apensado, com
base no disposto nos arts. 142 e 143 do Regimento
Interno, o Projeto de Lei n° 4.496, de 2001 , que "Alte
ra a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente, no que se refere aos Con
selhos Tutelares:'

O projeto foi distribuído à Seguridade Social e
Família e à Comissão de Justiça e de Redação para
apreciação nos termos arts. 54 e 24, inciso 11, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados.

Aberto o prazo para recebimento não foi enca
minhada a esta comissão qualquer alteração do texto
do projeto.

À Comissão de Seguridade Social e Família
compete apreciar o mérito da proposta, nos termos do
disposto no art. 33, inciso XII, do Regimento Interno.

11- Volo

A Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, assegura
a criança e ao adolescente todos os direitos funda
mentais inerentes à pessoa humana, todas as oportu
nidades e facilidades com vistas ao seu pleno desen
volvimento físico, mental, moral, espiritual e social em
condições de liberdade e de dignidade (Lei n°
8.069/90, art. 3°).
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(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24,11)

'Projeto inicial publicado no DCD de 1°-9-00

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.500/2000

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de
22-11-2000 a 29-11-2000. Esgotado o prazo, não fo
ram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2000. 
Aurenilto Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei n03.500, de 2000, de autoria do
nobre Deputado Marçal Filho, propõe que seja altera
do o art. 3° da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990, adicionando-se novo parágrafo determinando
que "Quando se tratar de fornecedor com sede no ex
terior, equiparam-se ao mesmo as empresas situadas
em território nacional que façam parte do mesmo gru
po econômico ou que sejam licenciadas para produ
zir, importar ou distribuir produtos da mesma marca
no País".

O projeto não recebeu emendas e cabe-nos,
nesta Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, analisar a questão no que tange
à defesa do consumidor e às relações de consumo.

11 - Voto do Relator

O projeto de lei sob comento tem a clara inten
ção de proteger o consumidor brasileiro que venha a
adquirir determinado produto no exterior.

No entanto, observamos que a intenção da pro
posta em tela fere o princípio da territorialidade, que
determina que uma lei tem sua aplicação e validade

em uma área certa e definida. No caso da Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990, o princípio supra
citado determina seu valor legal dentro do território
brasileiro. Não se pode, desta forma, desejar que a lei
em foco seja aplicada a ato praticado no exterior.

Outrossim, o conceito de fornecedor contempla
do pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC - é
bastante amplo, sendo definido como '10da pessoa fí
sica ou jurídica, pública ou privada, nacional ou es
trangeira, bem como os entes despersonalizados,
que desenvolvam atividades de produção, monta
gem, criação, construção, transformação, importa
ção, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços" (grifo nosso).

Observamos, na definição dada pelo CDC, que
o fornecedor estrangeiro que exporte produtos para o
Brasil está ao alcance de nossa lei na medida em que
a mesma definição coloca o importador, este com
certeza com sede no País, como responsável direto e
com o dever de responder por quaisquer prejuízos ou
danos causados a consumidor no Brasil. O importa
dor pode, posteriormente, regredir contra o fornece
dor exportador, mas o direito de nosso consumidor já
foi resguardado.

Assim, verificamos que, neste aspecto, a norma
vigente foi elaborada com precisão e com aspecto de
ação amplo o suficiente para englobar todos os atos
praticados no País no que se refere a fornecimento de
produtos e serviços no mercado brasileiro.

Também, paira dúvida quanto a constitucionali
dade da proposta em questão, no entanto, deixare
mos este ponto para ser analisado na douta Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação que de
verá se manifestar a seguir. de acordo com o tramite
deste processo.

Diante do exposto somos pela rejeição do Proje
to de Lei n03.500, de 2000.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2001. 
Deputado Paulo Gouvêa, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, rejeitou, nos termos do parecer do relator, Depu
tado Paulo Gouvêa, contra os votos dos Deputados
Regis Cavalcante, Luiz Alberto, Tilden Santiago e
Fernando Gabeira.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Ana Catarina, Presidente; Tilden Santiago e Luci
ano Pizzatto, Vice-presidentes; Badu Picanço, Celso
Russomanno, Clovis Volpi, Inácio Arruda, Luiz Alber
to, Luiz Bittencourt, Luiz Ribeiro, Paulo Baltazar, Pe-
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Não resta dúvida de que as sociedades no mun
do todo têm avançado muito na prevenção de doen
ças, sobretudo daquelas que afligem as crianças e as
mulheres.

Sabemos que há ainda muito preconceito e ig
norância no tocante à condição feminina como um
todo. A questão do câncer de mama, pela sua alta in
cidência, merece, portanto, todas as formas de atua
ção da sociedade no sentido de informar e educar.

Vejo, assim, como muito meritória, tanto de um
ponto de vista educacional como cultural, a proposta
do meu ilustre colega de instituir o Dia Nacional de
Combate ao Câncer de Mama.

No entanto, face à deliberação desta Comissão,
consubstanciada na Súmula nll 1/2001 , especialmen
te em relação a datas comemorativas, voto pela rejei
ção do Projeto de Lei n° 3.516, de 2000, do nobre De
putado Rubens Furlan.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2001. 
Deputada Lidia Quinan, Relatora.

• PROJETO DE LEI N° 3.556-A, DE 2000
(Do Sr. Celso Giglio)

Altera a Lei n° 7.853, de 24 de outu
bro de 1989, que "Dispõe sobre o apoio
às pessoas portadoras de deficiência e
dá outras providências", para instituir a
obrigatoriedade de uso da expressão
"pessoas portadoras de deficiência" em
placas, indicativos e demais sinalizações
relativas a essas pessoas: tendo parecer
da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília, pela aprovação (Relatora: Deputa
da Lídia Quinan).

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unani
memente, o Projeto de Lei n° 3.516/2000, nos termos
do parecer da Relatora, Deputada Lídia Quinan.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira, Dino Fer
nandes e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentes; Eduardo
Seabra, Marisa Serrano, Flávio Arns, Costa Ferreira,
Luis Barbosa, Nice Lobão, Gastão Vieira, Nelo Rodol
fo, Osvaldo Biolchi, Paulo Lima, Esther Grossi, Ivan
Valente, Professor Luizinho, Pastor Amarildo, Jonival
Lucas Júnior, Tânia Soares, Miriam Reid, Wolney Qu
eiroz, Fernando Gonçalves, Ivan Paixão, Santos Fi
lho, José índio, Djalma Paes e Luciano Bivar.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001.
Deputado Átila Lira, Vice-Presidente no Exercício da
Presidência.

SUMÁRIO

• PROJETO DE LEI NE 3.516-A, DE 2000
(Do Sr. Rubens Furlan)

Institui o Dia Nacional de Combate
ao Câncer de Mama; tendo parecer da
Comissão de Educação, Cultura e Des
porto pela rejeição (Relatora: Deputada
Lídia Quinan).

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

'Projeto inicial publicado no DCD de 1Sl·9-00

dro Bittencourt, Regis Cavalcante, Ricarte de Freitas, 11 - Voto da Relatora
Ronaldo Vasconcellos, Salatiel Carvalho, Welinton
Fagundes, Fernando Gabeira, Paulo Gouvêa e Silas
Brasileiro.

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2001. 
Deputada Ana Catarina, Presidente.

- termo de recebimento de emendas
- parecer da Relatora
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.516, DE 2000

Nos termos do art. 119, caput, I e § 10
, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 6 de no
vembro de 2000, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 2000. 
Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei de autoria do nobre Deputado
Rubens Furlan institui o Dia Nacional de Combate ao
Câncer de Mama.

Nos termos regimentais da Casa, o Projeto de
Lei em apreço chega à Comissão de Educação, Cul
tura e Desporto, sem emendas, para exame da maté
ria quanto ao mérito educacional e cultural.

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto



SUMÁRIO

* PROJETO DE LEI N° 3.612-A, DE 2000
(Do Sr. João Caldas)

Dispõe sobre a denominação do
Centro de Ciências Agrárias da Universi
dade Federal de Alagoas, em Rio Largo;
tendo parecer da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto pela rejeição
(Relator: Deputado Dino Fernandes).

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

• Projeto inicial publicado no DCD de 6-10-00.

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 3.156, de 2000, nos termos
do parecer da Relatora, Deputada Lidia Quinan.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Laura Carneiro, Presidente; José Unhares,
Ângela Guadagnin e Vicente Caropreso, Vice-Presi
dentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andrade,
Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosco
ni, Cleuber Carneiro, Darci Coelho, Darcrsio Perondi,
Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Elias Murad, Eni Vol
tolini, Euler Morais, Henrique Fontana, IIdefonço Cor
deiro, Ivan Paixão, Ivânio Guerra, Jandira Feghali, Jo
nival Lucas Júnior, Jorge Alberto, Lavoisier Maia, Li
dia Quinan, Marcondes Gadelha, Miriam Reid, Olivei
ra Filho, Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini,
Osmar Terra, Pedro Canedo, Pimentel Gomes, Rafael
Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Salomão Gur
gel, Saulo Coelho, Saulo Pedrosa, Sebastião Madei
ra, Serafim Venzon, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

Social eParecer da Comissão de Seguridade
Família

- termo de recebimento de emendas
- parecer da Relatora
- parecer da Comissão
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(ÀS Comissões de Seguridade Social e é extremamente salutar como manifestação de respe-
Família; e de Constituição e Justiça e de ito à cidadania.
Redação (art. 54) - art. 24, 11» Assim sendo, não há objeção alguma à plena

• Projeto inicial publicado no DCD de 4-10-00. adoção da proposta que ora analisamos. O voto é,

SUMÁRIO pois, favorável à aprovação do Projeto de Lei nO 3.556,
de 2000.

Sala da Comissão, 11 de abril de 2001.- Depu
tada Udia Quinan, Relatora.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.556/00

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 28 de novembro de 2000, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresen
tadas emendas ao projeto.

sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

A proposição sob comento tem por objetivo in
cluir na Lei nO 7.853, de 1989, que trata do apoio aos
portadores de deficiência, um artigo prevendo o uso
obrigatório da expressão "pessoas portadoras de de
ficiência" em placas, indicativos e demais formas de
sinalização para estes indivíduos.

O Autor justifica a iniCiativa pela intenção de eli
minar o uso de expressões preconceituosas como
"deficiente físico", que desvendam um laivo discrimi
natório. Assim, exige o emprego do termo adotado
pela Constituição em toda forma de sinalização dirigi
da aos portadores de necessidades especiais.

Não foram apresentadas emendas no prezo re
gimentalmente previsto. Esta proposição será anali
sada pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação em seguida à nossa Comissão de Segurida
de Social e Família.

11 - Voto do Relator

Esta iniciativa, embora simples, revela a profun
da preocupação de preservar a dignidade de seres
humanos menos afortunados, percentagem expressi
va de nossa população. A exigência de que esta sina
lização obedeça à expressão constitucionalmente
consagrada e amplamente empregada na legislação



PROJETO DE LEI n° 3.612/00

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, xo-assinado, um voto de apoio da Câmara de
CULTURA E DESPORTO Vereadores ou Assembléia Legislativa, uma

manifestação favorável (por escrito!) de clu
bes de serviços, entidades de classe, associ
ação comercial. O importante é que haja cer
teza quanto ao apoio popular à iniciativa."

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 3 de abril
de 2001 , por cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 10 de abril de 2001 . - Carla

Rodrigues de Medeiros, Secretária.

1- Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do nobre
Deputado João Caldas, visa denominar Campus Uni
versitário Jarbas Oiticica às instalações do Centro de
Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alago
as- UFAL.

A tramitação dá-se conforme o art. 24, 11 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, sendo
conclusiva a apreciação por parte desta Comissão.

Cumpridos os procedimentos e esgotados os
prazos regimentais, não foram recebidas emendas ao
Projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto
aprovou recentemente a Súmula de Orientação n° 1,
que assim dispõe, no que se refere o projetos de lei de
denominação:

li... via de regra, a pessoa que se dese
ja homenagear é conhecida apenas local ou
regionalmente, tornando difícil o Relator e
os demais membros da Comissão emitirem
um juízo fundamentado quanto ao mereci
mento da homenagem.

Recomenda-se o voto favorável apenas
para aqueles projetos de lei de denominação
(ou renomeação) de bem público que venham
instruídos com uma prova clara de concor
dância da comunidade local ou regional, que
pode ser, por exemplo, na forma de um abai-

A proposta em exame não vem acompanhada
de maiores detalhes acerca da personalidade home
nageada, bem como do apoio da comunidade.

Ademais, a denominação do campus, por lei fe
deral, sem a manifestação do Conselho Universitário
pode ser interpretada como atentatória à autonomia
universitária.

Desta forma, com a ressalva de que esta Comis
são pode examinar a matéria em outro momento, se
satisfeitos os requisitos da Súmula, voto contraria
mente ao Projeto de Lei n° 3.612, de 2000.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2001. 
Deputado Dino Fernandes, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unani

memente, o Projeto de Lei n° 3.612/2000, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Dino Fernandes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira, Dino Fer
nandes e Celcita Pinheiro, Vice-Presidente; Eduardo
Seabra, Marisa Serrano, Flávio Arns, Costa Ferreira,
Luis Barbosa, Nice Lobão, Gastão Vieira, Nelo Rodol
fo, Osvaldo Biolchi, Paulo Lima, Esther Grossi, Ivan
Valente, Professor Luizinho, Pastor Amarildo, Jonival
Lucas Júnior, Tânia Soares, Miram Reid, Wolney Qu
eiroz, Fernando Gonçalves, Ivan Paixão, Santos Fi
lho, José índio, Djalma Paes e Luciano Bivar.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputado Átila Lira, Vice-Presidente no Exercício da
Presidência.

• PROJETO DE LEI N° 3.841-A , DE 2000
(Do Sr. Ary Kara)

Institui o dia do Servidor Público
Municipal; tendo parecer da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela rejei
ção (Relator: Deputado Djalma Paes).

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

• Projeto inicial publicado no DCD de 1°-12-00.
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SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.841/00

Nos termos do art. 119, caput, I e § 10, do Regi
mento o Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Pre
sidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 6 de abril
de 2001, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 17 de abril de 2001. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 3.841/2000, de autoria do
Deputado Ary kara, institui o dia 20 (vinte) de setem
bro como dia do servidor público municipal, a ser co
memorado anualmente.

11- Voto do Relator

O projeto de lei em análise procura oficializar o
dia 20 (vinte) de setembro como dia do servidor públi
co municipal.

A intenção do nobre Deputado é das mais lou
váveis quando considera que esse dia seria muito
propício para legitimar a luta dos funcionários por me
lhores salários e condições de trabalho, que incluam
ascensões funcionais, treinamentos, etc.

Em sua justificativa, destaca a possibilidade de
instituir um dia que possa servir para reflexão, por
parte dos prefeitos, a respeito das medidas a serem
tomadas visando a valorização do funcionário.

No entanto, sabe-se que já ocorre o dia do funci
onário público federal, comemorado em 28 (vinte e
oito) de outubro, instruído pela Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

A data consagrada já alcançou tanta relevância
que a maior parte dos estatutos estaduais e munici
pais também já a consideram.

Não há porque se aprovar o Projeto n° 3.841 ,
ainda que se leve em consideração a necessidade de
reivindicar melhorias para o trabalhador, uma vez que
não mais existe um sindicato forte que possa repre
sentar verdadeiramente o funcionário público em sua
luta.

Além disso, a unificação de todos os funcionári
os públicos, na esfera federal, estadual e municipal,
ao menos no seu dia, pode repercutir de forma mais
abrangente no cenário nacional.

O Projeto fere a autonomia dos municípios,
quando quer, através de Lei Federal disciplinar maté
ria de competência do Legislativo municipal.

Ainda é importante que se destaque a quantida
de de feriados já existentes no calendário oficial, já li
mitados, inclusive, por Lei Federal.

Em vez de efetivar um novo feriado, ainda que
parcial, deve-se honrar e motivar a classe dos servi
dores a partir de melhorias concretas para a sua vida,
quer sejam no aspecto funcional, quer sejam nos as
pectos sócio-econômicos.

Meu parecer é pela rejeição do projeto, salvo
melhor juízo.

Sala da Comissão, em 13 de junho de 2001. 
Deputado Djalma Paes, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unani
memente, o Projeto de Lei n° 3.841/2000, nos termos
do parecer do relator, Deputado Djalma Paes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira, Dino
Fernandes e Celeita Pinheiro, Vice-Presidentes Edu
ardo Seabra, Marisa Serrano, Flávio Arns, Costa
Ferreira, Luís Barobsa, Nice Lobão, Gastão Vieira,
Nela Rodolfo, Osvaldo Biolchi, Paulo Lima, Esther
Grossi, Ivan Valente, Professor Luizinho, Pastor
Amarildo, Jonival Lucas Júnior, Tânia Soares, Miri
am Reid, Wolney Queiroz, Fernando Gonçalves,
Ivan Paixão, Santos Filho, José fndio, Djalma Paes e
Luciano Bivar.

Sala da Comissão, em 10 de outubro de 2001. 
Deputado Átila Lira, Vice-Presidente no exercício da
Presidência.
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* PROJETO DE LEI N° 3.936-A, DE 2000
(Do Sr. Pedro Pedrossian)

Altera o art. 20 da Lei na 8.560, de 19
de dezembro de 1986, que "cria o Fundo
de Prevenção, Recuperação e de Comba
te às Drogas de Abuso, dispõe sobre os
bens apreendidos e adquiridos com pro
dutos de tráfico i1icito de drogas ou ativi
dades correlatas, e dá outras providênci
as", alterada pela Lei na 8.764, de 20 de
dezembro de 1993 e pela Lei na 9.804, de
30 de junho de 1999; tendo parecer da
Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, pela rejeição, contra o
voto do Deputado Lincoln Portela (rela
tor: Dep. Jorge Wilson).

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Finanças e Tribu
tação (Art. 54); e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

'Projeto inicial publicado no DCD de 10-3-01

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da comissão
- voto em separado

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.936/00

Nos termos do art. 119, caput, I, e § 10 do Regi
mento Interno da Câmara do. Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 7-5-01, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 15 de maio de 2001. 
Walbia Lóra, Secretária. '

Voto Vencedor

Com o Parecer apresentado ao Projeto de Lei n°
3.936, de 2000, o robre Relator, Deputado Lincoln Por
tela, votou pela sua aprovação, ou seja pela destinação
de "cinco por cento do montante arrecadado dos con
cursos de prognósticos, sorteios e loterias, no âmbito do

..'. ::

Governo Federal", para o Fundo de Prevenção, Recu
peração e de Combate às Drogas de Abuso.

Não deixa de ser louvável o espírito que norteou
a apresentação desta Proposição. Devemos, no en
tanto, analisar alguns pontos que ccnsideramos rele
vantes e que, certamente, a tornam inadequada,
quanto à prevista aplicação de recursos das loterias
para esaa finalidade.

Como informação por nós recebida, de acordo
com as norma. legais em vigor, são os seguintes os
beneficiários e respectivos percentuais de participa
ção nas arrecadações das loterias federais:

1. Fundo Nacional da Cultura 3% na Loto-
mania:
182%

2. Seaurdade Social 224%

3. Fundo de Financiamento 9,6% na Loto-
ao Estudante de Ensino Su- mania:
loerior 78%

4. Fundo Penitenciário Nacio- 3%
nal

5. Secretaria Nacional do 4,5%
Esporte

Há que se considerar, também, que partes da
arrecadação são destinadas à comissão de adminis
tração da Caixa Econômica, ao imposto de renda e,
naturalmente, ao prêmio líquido a ser distribuído aos
ganhadores.

Conforme essa destinação, toda a arrecadação
das loterias federais já se encontra comprometida, de
acordo com as normas legais que as regem. Qual
quer outra destinação de partes da arrecadação de
verá ser deduzida da participação dos destinatários
atuais citados. O Projeto, por sua vez, não explicita
quais destinatários devem ser penalizados, ou seja
que percentuais devam ser alterados. Desse modo,
em caso de aprovação do Projeto, certamente, have
rá problema quanto à aplicabilidade da Lei resultante.

Além disso, observando-se, detidamente, a atu
ai destinação dos recursos das loterias, vê-se que
eles são aplicados nas áreas eminentemente sociais,
pelo Governo. Apenas 3% são utilizados em atividade
presidiária, ou seja em área voltada para a segurança
pública.



11- Voto

O Projeto de Lei n° 3.936/00 foi distribuído a esta
Comissão Permanente por tratar de assunto atinente à
prevenção, fiscalização e combate ao uso de drogas e
ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos constan
tes da alíne i, do inciso XI, do art. 32, do RICO.

Concordamos inteiramente com o ilustre Autor
quanto à necessidade imperiosa de se alocarem mai
ores recursos para os órgãos e instituições que se
servem do Funcab para viabilizar as ações que, na
medida do possível, erradiquem a narcodependência
e reprimam o tráfico ilícito de entoropecentes.

Em que pese todos os esforços nesse sentido,
despendidos tanto por autoridades públicas, quanto
por entidades privadas, é evidente que as dimensões
do desafio superam em muito os meios ora disponíve
is para enfrentá-los. A solução proposta no Projeto de
Lei n° 3.936/00 tem, portanto, o mérito de, em o pri
meiro lugar, reconhecer esse descompasso entre ne
cessidades e disponibilidades nas atividades de com
bate ao narcotráfico e, em segundo lugar, de apontar
uma fonte independente das dotações orçamentárias
do Tesouro, assin preservando os recursos mingua
dos dos já combalidos cofres públicos.

111 - Parecer da Comissão

1- Relatório

A proposição acrescenta inciso ao caput do artigo
primeiro da lei n° 7.560/86, incluindo, entre os recursos
que constituem o Fundo de Prevenção, Recuperação e
de Combate às Drogas de Abuso (FUNCAB), os decor
rentes de cinco por cento do montante arrecadado nos

A Comissão de Relacões Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, re
jeitou o Projeto de Lei n° 3.936/2000, nos termos do
parecer vencedor do Deputado Jorge Wflson, contra
o voto do Oeputaio Lincoln Portela, cujo parecer pas
sou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Hé
lio Costa - Presidente, Jorge Wilson, Neiva Moreira e
Haroldo Lima - Vice-Presidentes, Antonio Carlos Pan
nunzio, Feu Rosa, José Teles, Luiz Carlos Hauly, Mar
cus Vicente, Paulo Kobayashi, Paulo Mourão, Murilo
Domingos, Nelson Otoch, Sérgio Reis, Vicente Caro
preso, Alceste Almeida, Atila Lins, Claudio Cajado,
Francisco Rodrigues, Heráclito Fortes, Joaquim Fran
cisco, José Thomaz Nonô, Mário de Oliveira, Werner
Wanderer, Alberto Fraga, Elcione Barbaiho, Itamar Ser
pa, Leur Lomanto, Maria Elvira, Maria Lúcia, Edison
Andrino, Aloizio Mercadante, Fernando Gabeira, Milton
Terner, Paulo Delgado, Waldir Pires, Lincoln Portela,
Marcelo Barbierí, Celso Russomano, Edmar Moreira,
Delfim Netto, Vanderley Martins, João Herrmann Neto.
Rubens Furlan, Cabo Júlio e De Velasco.

Plenário Franco Montoro, 10 de outubro de
2001. Deputado Hélio Costa, Presidente.
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Temos visto que a grande discussão que se concursos de prognosticos, sorteios e Loterias, no
apresenta, hoje, quanto à gênese do fenômeno da vi- âmbito do Governo Federal.
olência e do seu rápido crescimento no Brasil, gira em Em sua justificação, o ilustre Autor, ao enfatizar
torno do agravamento da violência como decorrência os males que o consumo das drogas representam
dos problemas sociais mal resolvidos. Assim, somos para a sociedade, afirma que a experiência brasileira
de opinião de que, de qualquer dos atuais destinatári- recomenda a necessidade de se buscar a mobiliza-
os que se reduzam os percentuais em favor do Fundo ção de maiores recursos para combatê-lo com a má-
de Combate às Drogas, estar-se-ão agravando os xima eficiência. Neste sentido, propõe que se refor-
problemas sociais e, em conseqüência, agravando os cem as fontes que já contribuem para a formação do
problemas de segurança pública, em que as drogas FUNCAB com os recursos decorrentes dos concur-
se inserem. sos de prognósticos admnistrados pelo Governo

Por esses motivos, em que pese a relevância da Federal, ~01~9ão. que, em seu ent':,ndimento, apre-
matéria contemplada no Projeto, com a devida vênia, senta ~ ~Ignlflcatlva vantagem de nao onerar os co-
vemo-nos obrigado a discordar do voto apresentado fres publlcos.
pelo nobre Relator, e votar pela rejeição do Projeto de A proposição foi distribuída, por Despacho da
Lei n° 3.936, de 2000. Mesa datado 9-3-2001, para a apreciação da Comis-

Sala da Comissão em 19 de setembro de 2001. são ~e ~elaçõe~ Exteriores ~ de O~fesa Nacion~l, ~a

O t d J W"I' R I t Comlssao de Finanças e Tnbutaçao e da Comlssao
- epu a o orge I son, e a or. d C t't' - J t' d R d - te ons I ulçao e us Iça e e e açao, nos ermos

constantes dos arts. 24, inciso 11, e §4°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados (RICO).

Em 25-4-2001, foi designado Relator da maté
ria, nesta Comissão Permanente, o Deputado Lincoln
Portela.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emerdas à proposição.

É o Relatório.
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Do exposto, e por entendermos que a proposi
ção se constituíem aperfeiçoamento conveniente e
oportuno para o ordenamento jurídico federal, somos
pela Aprovação do Projeto de Lei nO 3.936/00.

Sala da Comissão, 6 de junho de 2001. - Depu
tado Lincoln PorteIa.

·PROJETO DE LEI N° 4.018-A, DE 2001
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM ~ 35/01

Concede pensão Social a Maria
José Pereira Barbosa Lima; tendo pare
cer da Comissão de Seguridade Social e
Fámilia pela aprovação (relator: Deputado
Orlando Fantazzini).

(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 OCO de 10-3-01

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Faml1ia Sumário

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.018/01

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a Sra. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 23 de abril de 2001, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 30 de Abril de 2001. 
Gardene Maria Ferreira de Aguiar, Secretária.

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Poder
Executivo, propõe a concessão de pensão especial,
mensal e vitalícia, no valor de R$3.086,83 (três mil, oi
tenta e seis reais e oitenta e três centavos), a Maria
José Pereira Barbosa Lima, viúva do jornalista Ale
xandre Barbosa Lima Sobrinho.

Essa pensão, personalíssima, não se transmite
aos herdeiros da beneficiária e, assegurado o direito
de opção, é inacumulável com outros proventos pa
gos pelos cofres públicos, ressalvados aqueles oriun-

dos do exercício de cargos em que é permitida a acu
mulação.

O valor da pensão será atualizado nos mesmos
índices e critérios estabelecidos para os benefícios
do Regime Geral de Previdência Social e suas despe
sas correrão à conta do programa orçamentário
"Indenizações e Pensões Especiais de Responsabili
dade da União".

Os Srs. Ministros de Estado da Justiça e da Pre
vidência e Assistência Social alegam que a conces
são do benefício "tem por escopo o merecido reco
nhecimento do povo brasleiro ao referido jornalista,
que teve sua extensa vida marcada, sobre tudo, por
suas idéias libertárias e pelo idealismo cívico-cultural
em c afesa de um Brasil socialmente mais justo..."

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas.

E o Relatório.

11 - Voto do Relator

Uma vez que não existe na Constituição Federal
restrição à concessão de pensão especial pela União,
nem legislação infraconstitucional que regule a maté
ria, esta Casa tem, sistematicamente, aprovado pro
jetos de lei - de sua iniciativa ou do Poder Executivo
que concedem pensões especiais a pessoas consi
deradas de grande expressão na vida pública nacio
nal, ou a seus familiares, mediante critérios subjetivos
e meritórios. Essa pensão tem sido concedida tam
bém a pessoas vítimas, entre outras causas, de aten
tados políticos, de acidentes diversos causados por
ação, omissão ou negligência do Poder Público, com
apuração de respoinsabilidade civil da União.

Na sua quase totalidade, têm sido aleatórios os
critérios adotados na concessão dessas pensões: re
levância dos serviços prestados à Nação; perda ou
redução da capacidade laborativa; fixação dos valo
res; não acumulação com qualquer beneffcio pago
pelos cofres públicos; transferência para os depen
dentes, etc.

A rigor, tal matéria seria estranha à competência
desta Comissão porque os benefícios regidos pela
Previdência Social pressupõem, entre outras existên
cias específicas, contribuições diretas dos beneficiá
rios e, se for o caso, de seus empregadores. Os bene
fícios de responsabilidade da Assistência Social des
tinam-se à população comprovadamente carente, na
maioria sem acesso à Previdência Social, e seus va
Iares não superam o salário mínimo.

Entretanto recursos destinados à Seguridade
Social pela Constituição Federal, art. 195, no caso a
contribuição dos empregadores sobre o faturamento
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*PROJEETO DE LEI N° 4.065-A, DE 2001
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
instalação de câmeras de filmagem nos
shopping centers e similares; tendo pare
cer da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, pela Nacional, pela
rejeição, contra os votos dos Deputados
Jorge Wilson e Cláudio Cajado (Relator:
Deputado Itamar Serpa).

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 4.018, de 2001, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Orlando Fentazzini.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Laura Carneiro - Presidente; José Unhares,

Ângela Guadagnin e Vicente Caropreso - Vice-Presi
dentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andrade,
Armando AbíIio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosco
ni, Cleuber Carneiro, Darei Coelho, Darcísio Perondi,
Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Elias Murad, Eni Vol
tolini, Euler Morais, Henrique Fontana, Ildefonço Cor
deiro, Ivan Paixão, Ivânio Guerra, Jandira Feghali, Jo
nival Lucas Júnior, Jorge Alberto, Lavoisier Maia, Lí
dia Quinan, Marcondes Gadelha, Minam Reid, Olivei
ra Filho, Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini,
Osmar Terra, Pedro Canedo, Pimentel Gomes, Rafael
Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Salomão Gur
gel, Saulo Coelho, Saulo Pedrosa, Sebastião Madei
ra, Serafim Venzon, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.
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e o lucro, vêm sendo impropriamente utilizados no pa- o que viria justificar o convite que Ulysses Guimarães
gamentode encargos previdenciários da União, neles lhe fez para compor a chapa presidencial de 1974.
inclusos inativos, pensionistas, indenizações e pen- Era uma homenagem justa a um já tão velho e caleja-
sões especiais, tal como previsto no art. 17 da Lei n° do militante da luta pela democracia e pela soberania
8.212, de 1991 Esse fato leva esta Comissão ao nacional.
dever de manifestar-se quanto ao mérito da questão, Luta que não se arrefeceu nunca nas três déca-
mesmo porque não existe nesta Casa Comissão cuja das com que ainda nos brindou com sua convivência,
área de atuação inclua explicitamente esta matéria, e que certamente não lhe renderam compensações
constituindo competência da Comissão de Finanças materiais.
e Tributação a análise do seu aspecto financeiro. Nestes termos, abrimos exceção para nossa po-

As pensões especiais não deveriam alcançar sição de princípio e declaramos voto favorável à pen-
pessoas dotadas de dons ímpares, como prêmio por são em benefício de sua quase centenária viúva, Sra.
terem contribuído para a evolução da administração Maria José Pereira Barbosa Uma.
pública, arte, cultura, ciência e esporte nacionais Ante o exposto, votamos pela aprovação do Pro-
pois, pelo próprio desempenho de suas atividades jeto de Lei nO 4.018, de 2001.
profissionais, já angariaram honrarias, respeito nacio- Sala da Comissão, 2 de outubro de 2001. -
nal, e até i internacional, e, na maioria das vezes, in- Deputado Orlando Fantazzini, Relator.
centivos materiais. É sensato que essas pessoas se
jam premiadas, ao longo de suas carreiras, com ho
menagens e reconhecimento público, mas não se jus
tifica a concessão às mesmas de pensões especiais.
Caso contrário, teríamos que conceder esse benefí
cio a todos os brasileiros que, em determinada fase
de suas carreiras profissionais, tenham se destacado
no seu ramo de atividade, bem como a seus depen
dentes, em detrimento de grande parcela da popula
ção exposta a riscos sociais.

A concessão de pensões especiais pelo Poder
Público, da forma como vem ocorrendo, significa con
ceder proteção social discriminada entre os vários
segmentos da população, além de comprometer ain
da mais o Orçamento da Seguridade Social. Os pos
síveis beneficiários poderão, se necessitados, e de
acordo com sua situação pessoal, quando expostos a
riscos sociais básicos, valer-se das prestações da
Previdência Social e, se for o caso, da Assistência So
cial. Qualquer pessoa maior de dezesseis anos de
idade, mesmo sem exercer atividade remunerada,
pode filiar-se a Previdência Social, mediante contribu
ição, e fazer jus aos benefícios previstos, cujo valor
máximo hoje representa R$1.430,OO (hum mil, qua
trocentos e trinta reais).

Mas toda regra geral tem suas exceções. E o
caso de Barbosa Uma Sobrinho.

A pensão especial em pauta tem por finalidade
retribuir à viúva do eminente jornalista os relevantes
serviços prestados por ele em prol da democracia no
País. Herói da sociedade civil, personagem marcante
em todo século, Barbosa Uma Sobrinho transfor
mou-se em referência nacional ao longo de uma vida
centenária. Destacou-se no jornalismo, na vida políti
ca, nas instituições da sociedade civil, em tudo enfim,
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(Às Comissões e Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; e de Constituicão e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

"Projeto inicial publicado no OCO de 10-3-01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão Relações Exteriores e de
Defesa Nacional

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.065101

Nos termos do art. 119, caput,l, e § 1° do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentaçãoapresentacão de emendas, a partir de
7-5-01, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2001. - Wal
bia Lóra, Secretária.

I - Relatório

A proposição de autoria do ilustre Deputado
Pompeo de Mattos determina a instalação de câma
ras de filmagem nos shoping centers, cabendo ao
Ministério da Justiça e às secretarias estaduais de se
gurança pública a aplicação das medidas legais para
a execução dos objetivos constantes do projeto de lei.
A proposição remete ainda a matéria para a regula
mentação pelo Poder Executivo e submete os infrato
res de suas disposições à pena de multa diária es cin
co mil Ufir.

Em sua justificativa, o Autor afirma que o cresci
mento das ocorrências de assaltos e de homicídios
nos shooping centers exige do Poder Público medi
das mais eficientes no sentido de prover a segurança
para os seus freqüentadores. Prossegue reconhecen
do que essas medidas implementadas não implicam
a dispensa dos meios de segurança convencionais já
em uso, em especial as empresas de segurança pri
vada. Finaliza concluíndo que a instalação de câma
ras de filmagem nesses estabelecimentos, monito-

rando corredores, entradas e saídas, se constitui em
instrumento eficiente para a identificação dos autores
de eventuais delitos praticados.

A proposição foi distribuída, por despacho da
Mesa datado de 9-3-2001, para a apreciação da Co
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
e da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, nos termos constantes dos arts. 24, inciso 11, e
54, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
(RICO).

Em 15-4-2001, foi designado Relator da maté
ria, nesta Comissão Permanente, o Deputado Itamar
Serpa.

Esgotado o prazo regimental, em 15-5-2001,
não foram apresentadas Emendas à proposição.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei n° 4.065/01 Foi distribuído a
esta Comissão Permanente por tratar de assunto per
tinente à segurança pública, nos termos constantes
das alíneas f e m, do inciso XI, do art. 32, do RICO.

Merecem todo o nosso aplauso as iniciativas le
gislativas que se propõem a introduzir no ordenamen
to jurídico federal normas legais com o objetivo de mi
nimizar a impunidade e de proteger o cidadão e a so
ciedade contra os efeitos da violência.

No entanto, no caso específico do Projeto de Lei
n° 4.065/01, temos fundadas dúvidas quanto à sua
eficácia em atingir os objetivos propostos pelo ilustre
Autor.

Em primeiro lugar, entendemos que uma tal me
dida deva ser implementada segundo a conveniência
peculiar a cada estabelecimento, e não mediante uma
norma que a torna obrigatória em todo o território na
cional, pois, ao contrário do que se divulga em geral, a
violência nos shoping centers concentra-se em ape
nas algumas das regiões motropolitanas do País.

Os fatos comprovam que, em grande número
desses estabelecimentos, muitos localizados fora dos
centros urbanos onde a violência é realmente uma
epidemia (São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Recife e
uns poucos mais), estão ausentes os registros das
ocorrências dos assaltos e homicídios a que o Autor
se refere em sua justificativa.

Tomada obrigatória a medida proposta, resulta
rá, de imediato, no súbito crescimento da demanda
por sistemas de monitoramento e o correspondente
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inflacionamento de seus preços para as empresas

compradoras, prejudicando indiscriminadamente os

estabelecimentos onde a instalação será realmente

útil e a sua grande maioria, onde essa instalação será

feita única e exclusivamente para cumprir a lei.

Em segundo lugar, a prestação de serviços de
segurança pública é competência que a Constituição
Federal atribui ao Estado, mediante o emprego de
seus órgãos de policiamento ostensivo e preventivo. A
contratação de empresas de segurança privada para
complementar a segurança em estabecimentos parti
culares é uma faculdade, que a Lei n° 7.102/83 con
cede a quem se disponha a pagar os custos decor
rentes dessa decisão.

Concluímos, portanto, como inadequado que o
Poder Público imponha encargos onerosos e obriga
tórios à iniciativa privada, e com isso repassando cus
tos ao consumidor final (o contribuinte), assim res
ponsabilizando-o duplamente pelo financiamento do
encargo de prover a segurança da sociedade.

00 exposto, e por entender que faltam á propo
sição os requisitos de conveniência e de oportunida
de, somos pela rejeição do Projeto de Lei n°4.065/01.

Sala da Comissão, 31 de maio 2001. - Deputa
do Itamar Serpa, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, re
jeitou o Projeto de Lei nO 4.065/2001 nos termos do
parecer do relator, Deputado Itamar Serpa, contra os
votos dos Deputados Jorge Wilson e Cláudio Cajado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Hélio Costa - Presidente, Jorge Wilson, Neiva Morei
ra e Haroldo Lima - Vice-Presidentes, Antônio Carlos
Pannunzio, Feu Rosa, José Tales, Luiz Carlos Hauly,
Marcus Vicente, Paulo Kobayashi, Paulo Mourão, Mu
ri lo Domingos, Nelson Otoch, Sérgio Reis, Vicente
Caropreso, Alceste Almeida, Átila Lins. Cláudio Caja
do, Francisca Rodrigues, Heráclito Fortes, Joaquim
Francisco, José Thomaz Nonô, Mário de Oliveira,
Werner Wanderer, Alberto Fraga, Elcione Barbalho,
Itamar Serpa, Leur Lomanto, Maria Elvira, Maria Lú
cia, Édison Andrino, Aloizio Mercadante, Fernando
Gabeira, Mílton Temer, Paulo Delgado, Waldir Pires,
Lincoln Portela, Marcelo Barbieri, Celso Russomano,
Edmar Moreira, Delfim Netto, Wanderley Martins,
João Herrmann Neto, Rubens Furlan, Cabo Júlio e De
Velasco.

Plenário Franco Montoro, 10 de outubro de 2001.
- Deputado Hélio Costa, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 4.11 O-A, DE 2001
(Do Sr. Marcus Vicente)

Denomina "Aeroporto de Vitória 
Eurico de Aguiar Salles" o aeroporto da
cidade de Vitória-ES; tendo parecer da
Comissão de Viação e Transportes, pela
aprovação (Relator: Deputado Basílio ViI
lani).

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

'Projeto inicial publicado no DCD de 10-3-01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Viação E Transportes
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.110/01

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões de pra o para apresentação de emen
das, 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

O Projeto de lei em epígrafe, de autoria do ilus
tre Deputado Marcus Vicente, pretende denominar
"Aeroporto de Vitória - Eurico de Aguiar Salles" o ae
roporto localizado na cidade de Vitória, capital do
Espírito Santo.

Durante o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas.

É o relatório.

li - Voto do Relator

Eurico de Aguiar Salles foi um dos homens mais
importantes para o Estado do Espírito Santo, não
apenas pelo seu enorme talento e saber, como tam
bém pelos importantes trabalhos realizados durante
quase toda sua vida.
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Nascido em Vitória em agosto de 1910, for
mou-se com apenas 21 anos de idade, em 1931, em
ciências jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito
no Rio de Janeiro. Durante um período de sua vida,
Eurico Salles foi um político de grande importância e
prestígio, ocupando cargos no Poder Executivo e ele
gendo-se Deputado Federal pelo Partido Social
Democrático (PSD), em 1945.

Sua extensa biografia. apresentada pelo nobre De
putado Marcus Vicente na justificação do Projeto de Lei
n°4.110/01, representa parâmetro para aqueles que pre
tendem ser cidadãos exemplares em suas cidades e em
todo o País, tornando-se farol de seus princípios éticos.

Naquilo que compete a esta Comissão analisar,
cabe informar que a proposição está de acordo com o
art. 2° da Lei nO 6.682, de 27 de agosto de 1979, que
dispõe sobre a denominação de vias e estações ter
minais do Plano Nacional de Viação (PNV), cujo texto
está exposto a seguir:

"Art. 2° Mediante lei especial, e observada a re
gra estabelecida no artigo anterior, uma estação ter
minal, obra de arte ou trecho de via poderá ter, suple
tivamente, a designação de um fato histórico ou de
nome de pessoa falecida que haja relevante serviços
à nação ou à humanidade."

Diante do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei n° 4.110/01.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2001. 
Deputado Basílio Villani, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n° 4.110/01, nos termos do parecer
do relator, Deputado Basílio Villani.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philemon Rodrigues - Presidente, Robério Ara

újo e Ary Kara Vice-Presidentes, Affonso Camargo,
Chico da Princesa, Haroldo Bezerra, Márcio Matos,
Roberto Rocha, Sérgio Reis, Aracely de Paula, IIde
fonço Cordeiro, Neuton Lima, Pedro Fernandes, Rai
mundo Santos, Damião Feliciano, João Henrique,
Marcelo Teixeira, Norberto Teixeira, Pedro Chaves,
Carlos Santana, Manoel Vitório, Almir Sá, Mário Ne
gromonte, Gonzagá Patriota, Wanderley Martins, Aír
ton Cascavel e Lael Varella - titulares, e Carlos Dun
ga, Mílton Barbosa, ígor Aveliro, José Chaves, Mar
cos Lima, Marcus Vicente, Simão Sessim e João Tota
- suplentes.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

·PROJETO DE LEI N° 4.224-A, DE 2001
(Do Sr. Leo Alcântara)

Dispõe sobre a exposição do alvará
sanitário em estabelecimentos que ven
dem alimentos ao público; tendo parecer
da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, pela aprova
ção (Relator: Deputado Luiz Ribeiro).

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Seguri
dade Social e Família; e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 30-3-01

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.224/2001
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento

interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no per'iodo de
5-6-2001 a 13-6-2001. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2001. - Aure
nUton Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O projeto de lei em comento visa a obrigar os es
tabelecimentos que vendem alimentos, sejam estes
processados, preparados ou in natura, a exibirem, em
local de fácil visualização, o alvará sanitário emitido
pela autoridade sanitária estadual ou municipal.

Não foram apresentadas emendas ao citado
projeto no prazo regimental.
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Como realisticamente aponta na justificativa o
Autor da proposição, os alvarás sanitários perderam
sua função de garantir a higiene do estabelecimento,
dos funcionários e dos produtos vendidos. Concorda
mos que a obrigação contida no art. 1° do projeto de
lei irá envolver mais intensamente tanto os consumi
dores como as autoridades no grave problema de sa
úde pública representado pelas más condições sani
tárias de grande parte do comércio que lida com pro
dutos alimentares. A simples afixação do alvará des
pertará maior nível de consciência nos consumidores,
e trará a fiscalização dos órgão competente como
conseqüência.

Em face do exposto votamos pela aprovação do
Projeto de Lei n° 4.224, de 2001.

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2001. 
Deputado Luiz Ribeiro, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realiza
da hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei
n° 4.224, de 2001, nos termos do parecer do rela
tor, Deputado Luiz Ribeiro.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Tilden Santiago, Glycon Terra Pinto e Luciano
Pizzatto, Vice-presidentes; Celso Russomanno,
Inácio Arruda, José Carlos Coutinho, Luiz Bitten
court, Luiz Ribeiro, Milton Barbosa, Pedro Bitten
court, Regis Cavalcante. Ricarte de Freitas, Ronal
do Vasconcellos, Welinton Fagundes, Fernando
Gabeira, Jaime Fernandes, Max Rosenmann e Va
nessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputado Luciano Pizzatto, Vice·Presidente no
exercício da Presidência.

*PROJETO DE LEI N° 4.225-A DE 2001
(Do Sr. José índio)

Dispõe sobre a concessão de cadei
ras de rodas, próteses e órteses aos por
tadores de deficiência; tendo parecer da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela rejeição (Relator: Deputado Car
los Mosconi).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

·Projeto inicial publicado no DCD de 30-3-01

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.255/01

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a Sr Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 8 de maio de 2001, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2001 . - Gar
dene Maria Ferreira de Aguiar, Secretária.

1- Relatório

O Projeto de Lei n° 4.255, de 2001, de autoria
do nobre Deputado José índ io obriga o Sistema Único
de Saúde a conceder cadeiras de rodas próteses e
órteses aos portadores de deficiência. Este forneci
mento fica condicionado à realização de exame médi
co-pericial por profissional do SUS ou de entidade
credenciada.

A justificação se reporta aos freqüentes apelos
dos portadores de deficiência para que sejam forneci
das cadeiras de rodas, próteses e órteses pelo SUS.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas. O projeto sob análise será encaminhado a
seguir para a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.

11- Voto do Relator

O nobre autor da proposição expressa seu cui
dado com as pessoas portadoras de deficiência. É
clara a necessidade de tantas pessoas de disporem
de cadeiras de rodas para sua locomoção. Há neces
sidade, ainda, de aparelhos auditivos, óculos. O Autor
procura, através de lei, obrigar o Sistema Único de
Saúde a conceder estes auxílios.

Reconhecemos o mérito do projeto e a intenção
muito louvável subjacente à sua elaboração. No en
tanto, em virtude de nossa crença na Concepção de
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integralidade da assistência à saúde consagrada na
Constituição e na legislação sanitária, apesar deste
reconhecimento, manifestamos nossa posição con
trária à iniciativa.

Ao nos reportarmos aos mandamentos constitu
cionais, veremos que a garantia à saúde é total. Ela
abrange todas as ações para a promoção da saúde,
proteção e recuperação, garantidas segundo as dire
trizes do atendimento integral. Ora, se a Carta Magna
assegura o caráter integral, ou seja, reconhece o dire
ito ao atendimento e ao tratamento de todos os agra
vos, está claro que o fornecimento de órteses e próte
ses está igualmente garantido.

Assim sendo, não é necessário que tenhamos
uma lei prevendo cada necessidade isolada, uma lei
para cada doença específica, uma vez que toda a co
bertura já está assegurada por um instrumento muito
maior.

Segundo nosso ponto de vista, a forma adequa
da para este disciplinamento são portarias e normas.
Já existem portarias disciplinando que o gestor esta
dual ou municipal do Sistema Único de Saúde deve
definir critérios e estabelecer fluxos para concessão e
fornecimento de órteses, próteses, em consonância
com orientação do Ministério da Saúde.

A adaptação de órteses, como óculos, apare
lhos auditivos, bolsas de colostomia, bengalas, órle
ses para marcha, entre outras, é realizada por unida
des identificadas pela Comissão Bipartite. Assim, o
perfil de funcionamento deste sistema no SUS está
delineado e depende da integração dos três níveis de
governo. Esta concessão esta disciplinada no âmbito
do SUS já há muitos anos, e reflete o resultado do
pacto entre os gestores.

A dificuldade para prover toda a necessidade
não advém da falta de legislação, mas sim, da insufi
ciência de recursos, crônica na área da saúde. A con
cessão já está determinada, porém faltam meios de
viabilizá-Ia de forma integral.

Assim sendo, apesar de louvar o mérito da inici
ativa, o voto é pela rejeição do Projeto de Lei n° 4.255,
de 2001.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2001. 
Deputado, Carlos Mosconi, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou unanime
mente, o Projeto de Lei nO 4.255, de 2001 , nos termos
do parecer do Relator, Deputado Carlos Mosconi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Laura Carneiro - Presidente; José Unhares 
Ângela Guadagnin e Vicente Caropreso - Vice-Presi
dentes; Antônio Joaquim Araújo - Ariston Andrade 
Armando Abílio - Arnaldo Faria de Sá - Carlos Mos
coni - Cleuber Carneiro - Darci Coelho - Darcísio Pe
rondi - Dr. Rosinha - Eduardo Barbosa - Elias Murad
- Eni Voltolini - Euler Morais - Henrique Fontana 
IIdefonço Cordeiro- Ivan Paixão - Ivânio Guerra 
Jandira Feghali - Jonival Lucas Júnior - Jorge Alberto
- Lavoisier Maia - Lídia Quinan - Marcondes Gade
lha - Miriam Reid - Oliveira Filho, Orlando Desconsi
Orlando Fantazzini - Osmar Terra - Pedro Canedo
Pimentel Gomes - Rafael Guerra - Raimundo Gomes
de Matos - Salomão Gurgel - Saulo Coelho - Saulo
Pedrosa - Sebastião Madeira - Serafim Venzon 
Teté Bezerra e Ursícino Queiroz.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001.
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 4.315-A, DE 2001
(Do Sr. Glycon Terra Pinto)

Acrescenta artigo à Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, que "institui o
Código de Trânsito Brasileiro"; tendo pa
recer da Comissão de Viação e Transpor
tes, pela rejeição (Relator: Deputado ARV
KARA).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24, 11)

'Projeto inicial publicado no DCD de 20-3-01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Viação e Transportes
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.315/01

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 22-5-01 por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 29 de maio de 2001 - Ruy
Omar Prudêncio da Silva, Secretário.



Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 49445

I - Relatório

o presente projeto de lei acrescenta artigo ao
Código de Trânsito Brasileiro, estabelecendo que nas
vias de trânsito rápido, onde a velocidade máxima
permitida é de 80kmlh, mesmo que haja redução des
se limite para GOkmlh, o condutor só será multado se
estiver conduzindo com velocidade superior a
80kmlh.

O autor da proposta a justifica alegando que
nem sempre a redução de velocidade é percebida,
que muitos condutores são pegos por radares eletrô
nicos, justamente nesses pontos de redução da velo
cidade da via. O artigo proposto, segundo o autor, cor
rigiria, então, os supostos abusos cometidos pela fis
calização de trânsito.

11- Voto do Relator

A redução do limite de velocidade de uma via é
medida previsível pelas autoridades de trânsito e pelo
próprio Código de Trânsito Brasileiro, por questões
seja de ordem técnica, em que se consideram as con
dições de tráfego dessa via, seja de segurança, com
vistas à prevenção ou redução de acidentes. Assim,
qualquer via pode estar sujeita a uma alteração de
seus limites de velocidade.

Quando há uma redução dos Iim~es de velocida
de da via, essa redução deverá ser obedecida, pois do
contrário haverá riscos de acidentes de Trânsito. Assim,
não se deve permitir que um condutor siga na mesma
velocidade quando houver necessidade de reduzi-Ia.
Essa é uma questão de segurança de trâns~o.

Se o problema apresentado pelo autor da pro
posta está nos abusos cometidos pela fiscalização de
trânsito, não será permitindo o excesso de velocidade
que se irá resolvê-lo. Esses abusos devem ser elimi
nados pela administração de trânsito.

Pelo exposto, somos pela rejeição do PL n°
4.315/01.

sala da Comissão, 28 de junho 2001. - Deputado,
Ary Kara, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente
o Projeto de Lei n° 4.315/01, nos termos do parecer
do relator, Deputado Ary Kara.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:

Philemon Rodrigues - Presidente, Robério Ara
újo e Ary Kara - Vice-Presidentes, Affonso Camargo,
Chico da Princesa, Haroldo Bezerra, Márcio Matos,
Roberto Rocha, Sérgio Reis, Aracely de Paula, IIde
fonço Cordeiro, Neuton Lima, Pedro Fernandes, Rai
mundo Santos, Damião Feliciano, João Henrique,
Marcelo Teixeira, Norberto Teixeira, Pedro Chaves,
Carlos Santana, Manoel Vitório, Almir Sá, Mário Ne
gromonte, Gonzaga Patriota, Wanderley Martins, Air
ton Cascavel e Lael Varella - titulares, e Carlos Dun
ga, Milton Barbosa, Igor Avelino, José Chaves, Mar
cos Lima, Marcus Vicente, Simão Sessim e João Tota
- suplentes.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

·PROJETO DE LEI N° 4.394-A, DE 2001
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Institui o Dia Nacional da Luta Con
tra a Violência e Exploração Sexual de
Criança e Adolescente; tendo parecer da
Comissão de Educação, Cultura e Des
porto, pela rejeição (Relatora: Deputada
Celcita Pinheiro).

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

-Projeto inicial publicado no OCO de 31-3-01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto

- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.394, DE 2001

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 28 de
maio de 2001, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 2 de junho de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.
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1- Relatório

Este projeto de lei de autoria do Nobre Deputa
do Luiz Bittencourt busca instituir data comemorativa
relativa à luta contra a violência e exploração sexual
da criança e do adolescente.

Esgotado o prazo regimental não foram apre
sentadas emendas.

Já existe, em vigor, lei com o mesmo objetivo da
proposição.

11 - Voto do Relator

Não resta dúvida que a exploração sexual de
crianças e adolescentes é das piores manchas mora
is e sociais do mundo contemporâneo.

Analisando a data comemorativa proposta sob a
ótica da súmula, recentemente aprovada pela Comis
são de Educação, Cultura e Desporto, há que se ob
servar que se trata de data de especial interesse pú
blico, ensejando a tomada de consciência de proble
ma crucial, na área da saúde.

Por este motivo, nosso parecer seria favorável
não fosse o fato de já existir lei, recentemente aprova
da, com conteúdo idêntico ao da proposição ora avali
ada. Trata-se da Lei N° 9.970, de 17 de Maio de 2000,
que, nos termos de sua ementa, instituí o dia 18 de
Maio como o "Dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes".

Assim, nosso parecer é, pelo motivo acima, des
favorável à proposição.

Sala da Comissão, 26 de junho de 2001. 
Deputada Celcita Pinheiro, Relatora.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unani
memente, o Projeto de Lei n° 4.394/2001, nos termos
do parecer da relatora, Deputada Celcita Pinheiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira, Dino
Fernandes e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentes;
Eduardo Seabra, Marisa Serrano, Flávio Arns,
Costa Ferreira, Luís Barbosa, Nice Lobão, Gastão
Vieira, Nelo Rodolfo, Osvaldo Biolchi, Paulo Lima,
Esther Grossi, Ivan Valente, Professor Luizinho,
Pastor Amarildo, Jonival Lucas Júnior, Tânia Soa
res, Miriam Reid, Wolney Queiroz, Fernando Gon
çalves, Ivan Paixão, Santos Filho, José índio, Djal
ma Paes e Luciano Bivar.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputado Átila Lira, Vice-Presidente no Exercício da
Presidência.

·PROJETO DE LEI N° 4.410-A, DE 2001
(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Dispõe sobre a regulamentação do
exercício da profissão de Musicoterapeu
ta; tendo parecer da Comissão de Seguri
dade Social e Família, pela rejeição des
te, e pela aprovação do de na 4.827/01,
apensado (Relator: Deputado Salomão
Gurgel).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

• Projeto inicial publicado no OCO de 30-3-01
- Projeto apensado publicado no OCO de 9-6-01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMEDAS

PROJETO DE LEI N° 4.410/01

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a Sf'l Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 21 de junho de 2001 , por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 28 de junho de 2001. - Gar
dene M. Ferreira de Aguiar, Secretária.

I - Relatório

Trata-se de análise sobre o projeto de Lei N°
4410/01, de autoria do Sr. Dep. Gonzaga Patriota, que
dispõe sobre a regulamentação do exercício da pro
fissão de Musicoterapeuta.

O Projeto conceitua o profissional, elineando os
limites de sua atuação nos tratamentos, quer preven
tivos que reabilitadores d saúde psíquica do ser hu
mano.

Outrossim, é descrito um rol de graduados, in
clusive de ramos diversos, que tenham se especiali
zado na matéria e de práticos que venham utilizando
as técnicas musicoterápicas há, pelos menos, 2(dois)
anos como habilitados, para o exercício da profissão.



A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reuníão ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemen
te, o Projeto de Lei n° 4.41 O, de 2001 ,e aprovou o Proje
to de Lei n° 4.827, de 2001, apensado, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Salomão Gurgel.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

A musicoterapia é técnica nascida da Segunda
Guerra Mundial nos Estados Unidos da América
quando se percebeu que a recuperação de suas víti
mas se dava de forma mais rápida e efeito a quando
aliada ao som.

Chegou ao Brasil na década de 60 no Estado do
Paraná e foi desenvolvida e divulga da pelo Conserva
tÓrio Brasileiro de Música, situado no Rio de Janeiro.

Importante ressaltar que outros estados já têm
também instituições públicas e privadas de ensino su
perior que oferecerem cursos de graduação e
pés-graduação na matéria, com reconhecimento do
MEC, dentre eles: São Paulo, Bahia e Goiás.
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Argumenta-se a notoriedade dos resultados po- Os textos de ambos os projetos conce~~m habi-
sitivos quando utilizada a musicoterapia, complemen- litação àqueles que, mesmo não tendo certificado dc
tarmente, em tratamentos da saúde cuja regulamen- formação, exercem a profissão há algum tempo isto
tação de seus profissionais se faz necessária, ainda porque quis-se contemplar, inclusive os precursores
que a atividade não seja agressiva a fim de reconhe- de técnica no Brasil que não dispuserem e estrutura
cer os. direitos !r~balhista~ de uma categoria que vem acadêmica, própria mas que detêm conhecimento
angariando medico e s?clal. _ adequado parra sua utilização.

No intento de aprimorar ~ redaçao d.ada ~ este, O vasto universo de beneficiários da Musicote-
o autoroapresentou. ou~ro ProJet~ q~e Lei reglst.rado rapia legitima o mérito do projeto. Seu instrumento, o
sob o n 4.827/01, dlfenndo do primeiro nos segumtes som, elemento, essencialmente estimulante do senti-
pontos: .. _ . ., do humano pode ser utilizado, nacionalmente, de ma-

1)quando a deflnlçao ?a. muslc~perapla:. e neira a induzir o paciente ao movimento, ao resgate
acrescido ao texto que o profissional n~o ~e utlhz,a da memória, à alteração do estado moral e, desta for-
apenas dos sons mas, o faz através de tecmcas pro- ma obter resultados mais eficazes da que a Medicina
prias, visando a saúde-física, inclusive, do paciente. tradicional é capaz de produzir por si só.

2) são reconhecidos como habilitados pa.ra o Uma das vantagens da Musicoterapia está em
exercício da Musicoterapia, além dos casos previstos não encontrar barreiras de idade, de localização geo-
no Projeto original: gráfica ou cultural. Ao contrário, estas informações

2.1) aqueles que tenham curso de pós-gradua- constituem à bassê para que o musicoterapeuta atue
ção em instituições estrangeiras, reconhecidas no ba recuperação de seus pacientes.

País; . Ainda que argumentado pelo autor não ser a
2.2) alunos que estejam, regularment~, matnc~- técnica agressiva, urge a regulamentação da profis-

lados em cursos de pós-graduação em MU~lcoterapla são eis que, erroneamente utilizada, pode provocar
no momento da aprovação da presente lei e que ve- efeitos colaterais como a epilepsia musicogênica.
nham a concluir este curso: Neste sentido a positivação de normas que descre-

2.3) aqueles que utilizassem a técnica há, pelo vem os habilitados para o exercício da Musicoterapia.
menos, 2 (dois) anos, segundo a redação do PL origi- Ainda que os textos dos Projetos de Lei
nal, estariam habilitados ao exercício da profissão. A 4.410/00 e 4.827/00 covirjam, satisfatoriamente para
alteração exige que tais pessoas portem diploma de uma adequada regulamentação jurídica da profissão
nível superior, que tenham exercido. comprovadamen- o PL apensado apresenta a melhor redação pela maio
te, por 5 (cinco) anos a atividade musicoterápica e re- or precisão com que define o musicoterapeuta e pela
queiram o registro no prazo máximo de 2 (dois) anos. melhor descrição do universo de habilitados a exercer

Cabe a esta Comissão o exame do mérito do a técnica que vem corrigir o texto anterior, exigindo ní-
Projeto no tocante à repercussão na saúde. vel de formação superior específico e, quando não

posssível a prática de musicoterapia por, no mínimo
11 - Voto do Relator 5(' )'

cinco anos.

Pelo exposto, voto pela rejeição do Projeto de
Lei n° 4.410, de 2001 e pela aprovação do Projeto de
Leí nO 4.827, de 2001, em seu mérito.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2001 . 
Deputado Salomão Gurgel, PDT/RN.

111 - Parecer da Comissão
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Laura Carneiro - Presidente; José Unhares,
Ângela Guadagnin e Vicente Caropreso - Vice-Presi
dentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andrade,
Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá Carlos Mosconi,
Cleuber Carneiro, Darci Coelho, Darcísio Perondi, Dr.
Rosinha, Eduardo Barbosa, Elias Murad, Eni Voltolini,
Euler Morais, Henrique Fontana, IIdefonço Cordeiro,
Ivan Paixão, Ivânio Guerra, Jandira Feghali, Jonival
Lucas Júnior, Jorge Alberto, Lavoisier Maia, Lídia Qui
nan, Marcondes Gadelha, Minam Reid, Oliveira Filho,
Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini, Osmar Terra,
Pedro Canedo, Pimentel Gomes, Rafael Guerra, Rai
mundo Gomes de Matos, Salomão Gurgel, Saulo Co
elho, Saulo Pedrosa, Sebastião Madeira, Serafim
Venzon, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 4.422-A, DE 2001
(Do Sr. Juquinha)

Altera o inciso 11 do art. 20 do Decre
to-Lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), com redação
dada pela Lei n° 9.314, de 14 de novem
bro de 1996; tendo parecer da Comissão
de Minas e Energia, pela aprovação (Re
lator: Deputado Pedro Pedrossian).

(Às Comissões de Minas e Energia; e
de Constituição e Justiça e de Redação
(art.54 - Art. 24,11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 6-4-01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Minas e Energia

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.42212001

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem o Dia
das Comissões - de prazo para recebimento de
emendas (5 sessões, no período de 18-5-01 a
24-5-01, por cinco sessões. Esgotado o prazo no fo
ram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 25 de maio de 2001. - Da
maci Pires de Miranda, Secretária.

1- Relatório

O Projeto de Lei nO 4.422, de 2001 , de autoria do
ilustre Deputado Juquinha, objetiva alterar o inciso 11
do art. 20 do Decreto-Lei n° 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração), com redação dada pela
Lei n·9.314, de 14 de novembro de 1996, no sentido
de elevar a taxa anual de ocupação de áreas para
pesquisa.

A proposição foi distribuída à Comissão de Mi
nas e Energia e à de Constituição e Justiça e de Re
dação, nos termos do Regimento Interno desta Casa.

Nesta Comissão, coube-nos, por decisão do no
bre Presidente, Deputado Antônio Cambraia, o exa
me de mérito da proposição e a elaboração de Pare
cer.

Durante o prazo regimental, não foi oferecida
qualquer emenda ao Projeto.

11 - Voto do Relator

A argumentação apresentada pelo nobre Autor,
à guisa de justificação, é consistente, haja vista que a
taxa cobrada atualmente não tem sido eficaz no senti
do de coibir ou desestimular a manutenção de imen
sas áreas em mãos de empresas ou pessoas mais in
teressadas em especular do que em realizar as pes
quisas a que se propuseram.

O valor oferecido a exame é, do ponto de vista fi
nanceiro, suficientemente baixo, para não onerar, em
demasia, os mineradores que querem, realmente,
executar suas pesquisas, mas alto o bastante para
evitar a especulação.

Além do mais, ao contrário da legislação vigen
te, que estabelece um valor máximo, a proposição em
tela fixa um valor mínimo, permitindo que as autorida

des gestoras do setor mineral encontrem, por aproxi
mações sucessivas, um valor que satisfaça a finalida

de da taxa: desanimar os especuladores.

Convencido de que a iniciativa do Deputado Ju
quinha contém mérito e de que, uma vez transforma
da em diploma legal, permitirá um desafogo do De
partamento Nacional de Produção Mineral - DNPM
que, pela inocuidade dos valores atualmente cobra
dos, transformou-se numa fábrica de outorga de auto
rizações de pesquisa, somos pela aprovação do Pro
jeto de Lei n° 4.422, de 2001.

Ao proferir tal voto, esperamos contar com o
apoiamento dos ilustres Deputados membros desta
Comissão de Minas e Energia.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Pedro Pedrossian, Relator.

......



11 - Voto do Relator

I - Relatório

Este projeto de lei pretende conceder a todo es
tudante universitário de baixa renda e bom desempe
nho acadêmico, o direito a bolsa de estudos que ga
ranta a sua subsistência e custeie seus estudos.

Esgotado o prazo regimental não foram apre
sentadas emendas.

Este projeto de lei, ao buscar a garantia de recur
sos para atender todas as necessidades da totalidade
dos estudantes universitários de baixa renda, esboça
uma situação ideal mas, infelizmente, inviável.

Fossem os recursos públicos abundantes e não
escassos, como nos dias que correm; fosse a educa
ção fundamental e a saúde atendidas de forma extre
mamente eficiente em nosso País, e estivesse a in
fra-estrutura de nossa economia, oferecendo sobras
de energia, além de rodovias e transporte urbanos
em excelentes condições, poderíamos pensar em
algo semelhante.

O apoio a estudantes universitários brasileiros
já está devidamente regulado, de maneira realista,
compatível com a situação nacional, pela Lei n°
10.260 sancionada, em 12-7-2001.

Por estas razões nosso parecer é desfavorável
ao projeto de lei.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2001. 
Deputado Oswaldo Biolchi, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, contra o
voto da Deputada Minam Reid, o Projeto de Lei n°
4.270/2001, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Osvaldo Biolchi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira, Dino
Fernandes e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentes;
Eduardo Seabra, Mansa Serrano, Flávio Arns,
Costa Ferreira, Luis Barobsa, Nice Lobão, Gastão
Vieira, Nelo Rodolfo, Osvaldo Biolchi, Paulo Lima,
Esther Grossi, Ivan Valente, Professor Luizinho,
Pastor Amarildo, Jonival Lucas Júnior, Tânia Soa
res, Miriam Reid, Wolney Queiroz, Fernando Gon
çalves, Ivan Paixão, Santos Filho, José índio, Djal
ma Paes e Luciano Bivar.

SUMÁRIO

*PROJETO DE LEI N° 4.270-A, DE 2001
(Do Sr. Antonio do Valle)

Dispõe sobre a garantia, a estudantes
de baixa renda, de bolsa de estudos para o
ensino superior; tendo parecer da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto, pela
rejeição, contra o voto da Deputada Miriam
Reid (Relator: Deputado Osvaldo Biolchi).

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

~Projeto inicial publicado no OCO de 17-3-01

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or
dinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o
Projeto de Lei n° 4.422/2001, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Pedro Pedrossian.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Antônio Cambraia - Presidente, Salvador Zimbaldi,
Francisco Garcia - Vice-Presidentes, Carlos Alberto
Rosado, Clementino Coelho, Fernando Ferro, Gervá
sio Silva, Gilberto Kassab, Ivânio Guerra, Juquinha,
Luciano Zica, Marcos Lima, Vadão Gomes, Lael Va
rella, Olímpio Pires, Pedro Bittencourt, Pedro Pedros
sian, Philemon Rodrigues, Raimundo Gomes de Ma
tos, Romel Anízio e Yvonilton Gonçalves.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputado Antônio Cambraia, Presidente.

Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feim 11 49449

111 - Parecer da Comissão Sala da Comissão, 8 de junho de 2001. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.270, DE 2001

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 1° de ju
nho de 2001, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto.
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O projeto em análise mostra-se bastante opor
tuno para o momento em que se encontra o País.

Na atual conjuntura, quando se vê a população
brasileira cada vez mais órfã de valores, mais distan
ciada dos princípios da cidadania, é importante que
se busque a valorização da Pátria. E a valorização da
Pátria só se alcança por intermédio da Educação.

O primeiro passo para o desenvolvimento de
uma nação é o investimento que ela faz na educação
das suas crianças e jovens. Assim se forma o caráter
e os princípios que fazem do homem, verdadeiramen
te, um cidadão.

Resgatar os Símbolos Nacionais é uma forma
de cultivar a exaltação da Pátria, na esperança de que
se resgatem também os sentimentos de justiça, res
peito, igualdade e ética entre todos.

Sem dúvida, os Símbolos Nacionais represen
tam as riquezas de um país. É preciso que sejam
apreendidas, senão cor todos os povos, mas princi
palmente por aqueles que habitam a Nação.

Os Ministérios da Educação e da Cultura são os
órgãos que atendem melhor às necessidades de va
lorização dos Símbolos Nacionais, uma vez que mais
de perto acompanham a formação do cidadão brasi
leiro, sendo, inclusive, responsáveis por isso.

Instituir programas que incentivem a valorização
da Pátria através dos Símbolos Nacionais promoverá
o pleno exercício da Cidadania.

Meu parecer é pela aprovação do Projeto de Lei
n° 4.772, salvo melhor Juízo.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2001. 
Deputado Djalma Paes, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei nO 4.47212001, nos termos
do parecer do relator, Deputado Djalma Paes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira, Dino
Fernandes e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentes;
Eduardo Seabra, Marisa Serrano, Flávio Arns,
Costa Ferreira, Luis Barbosa, Nice Lobão, Gastão
Vieira, Nelo Rodolfo, Osvaldo Biolchi, Paulo Lima,
Esther Grossi, Ivan Valente, Professor Luizinho,
Pastor Amarildo, Jonival Lucas Júnior, Tânia Soa
res, Miriam Reid, Wolney Queiroz, Fernando Gon
çalves, Ivan Paixão, Santos Filho, José índio, Djal
ma Paes e Luciano Bivar.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001 . - De
putado Átila Lira, Vice-Presidente no Exercício da
Presidência

Cultura e

·PROJETO DE LEI N° 4.472-A, DE 2001
(Do Sr. Costa Ferreira)

Dispõe sobre os valores de exalta
ção à Pátria por meio dos Símbolos Naci
onais; tendo parecer da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela apro
vação (Relator: Dep. Djalma Paes).

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

'Projeto inicial publicado no DCD da 12-4-01

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. - De- 11 - Voto do Relator
putado Átila Lira, Vice-Presidente no Exercício da
Presidência.

Parecer da Comissão de Educação,
Desporto Sumário

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI W 4.472, DE 2001

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 1° de ju
nho de 2001, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 8 de junho de 2001 . - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 4.472 de 2001, da autoria do
ilustre Deputado Costa Ferreira objetiva integrar os
valores de exaltação à Pátria por meio dos Símbolos
Nacionais ao exercício da cidadania.

Em seu Art. 2° o projeto incumbe aos Ministérios
da Educação e da Cultura, a instituição de programas
permanentes de incentivos educacionais e culturais
em prol de valores de exaltação da Pátria por meio
dos Símbolos Nacionais, com vistas ao pleno exercí
cio da cidadania.

O projeto prevê ainda a regulamentação da Lei
no prazo de 90 (noventa) dias.

É o relatório.



111 - Parecer Da Comissão.

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto
de Lei n° 4.535/2001, nos termos do parecer vencedor
do Deputado Costa Ferreira, contra o voto do Luciano
Bivar, cujo parecer passou a constituir voto em sepa
rado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira, Dino
Fernandes e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentes;
Eduardo Seabra, Marisa Serrano, Flávio Arns,
Costa Ferreira, Luis Barbosa, Nice Lobão, Gastão
Vieira, Nelo Rodolfo, Osvaldo Biolchi, Paulo Lima,
Esther Grossi, Ivan Valente, Professor Luízinho,
Pastor Amarildo, Jonival Lucas Júnior, Tânia Soa
res, Miriam Reid, Wolney Queiroz, Fernando Gon~

SUMÁRIO

PROJETO DE LEI N° 4.535, DE 2001

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Parecer Vencedor

O projeto de lei em epígrafe preceitua que a as
sociação e pais, alunos, mestres e amigos de uma es
cola seja constituída livremente, de acordo com nor
mas definidas pelos sistemas de ensino. Determina,
mais que a essa associação seja cedido espaço físi
co, para seu funcionamento, com dimensão mínima
de 0,5% (meio por cento) de sua área construída.

A proposição recebeu parecer favorável do rela
tor, o nobre Deputado Luciano Bivar, sob o argumento
de que, sendo comprovadamente um fator importante
do sucesso escolar, referida associação não pode de
pender apenas da boa vontade da direção da escola

* PROJETO DE LEI N° 4.535-A, DE 2001
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Dispõe sobre a cessão de espaço fí
sico para o funcionamento de Associa
ção de Pais e Mestres; tendo parecer da
Comissão de Educação, Cultura e Des
porto pela rejeição, contra o oto do De
putadlo Luciano Bivar (Relator: Oep. Cos
ta Ferreira).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de 27-4-01

Nos termos do art. 119, caput, I e § 10, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 1°de ju
nho de 2001, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 8 de junho de 2001. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

Parecer da Comisão de Educação, Cultura e
Desporto

- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado

Outubro de 200\ DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira II 49451

CÂMARA DOS DEPUTADOS e precisa ter acesso livre a uma espaço só seu, dentro
do estabelecimento de ensino.

Com tal parecer não concordou, por unanimida
de, o Plenário da Comissão, que entendeu que 1°) a
liberdade de associação para fins lícitos está constitu
cionalmente assegurada, assim como a proibição da
interferência estatal (inclusive dos sistemas de ensi
no) em seu funcionamento, não se justificando reite
rar tais princípios na legislação infraconstitucional; 2°)
em respeito à diversidade de situações em país de di
mensões continentais e à autonomia dos sistemas de
ensino e das escolas, cabe à lei federal fixar normas
gerais, como, de resto, prescreve o art. 24, § 1°, da
Carta Magna, e não descer a minúcias.

O art. 12, VI, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, sabiamente estabelece que
cabe aos estabelecimentos de ensino articular-se
com as famílias e a comunidade, criando processos
de integração da sociedade com a escola. Certamen
te, um desses processos é a associação de pais e
mestres. Contudo, quer nos parecer que, havendo re
sistência da direção de uma escola ao funcionamento
efetivo da associação de pais e mestres, o problema
não é de falta ou de outras medidas de ordem "materi
aI". O problema é de falta de um projeto pedagógico
abrangente, capaz de mediar esse tipo de divergên
cia. A solução está em experimentar outros proces
sos de integração ou em dimensionar diferentemente
as atividades de integração com as famílias e a comu
nidade.

Estas as razões por que o voto é pela rejeição
do PL n° 4.535, de 2001.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 2001. - De
putado Costa Ferreira, Relator
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çalves, Ivan Paixão, Santos Filho, José índio, Djal
ma Paes e Luciano Bivar.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. - De
putado Átila Lira, Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

Voto em Separado do Deputado Luciano Bivar

I - Relatório

O projeto de lei apresentado pelo ilustre Deputa
do Ronaldo Vasconcellos determina que a associa
ção de pais, alunos, mestres e amigos da escola deve
ter direito a espaço físico equivalente a, pelo menos,
0.5% (zero ponto cinco por cento) da área construída,
a ser cedido pela escola.

11- Voto

As pesquisas nas áreas das ciências aplicadas
à educação, seja a psicologia da aprendizagem, a so
ciologia da educação e a própria pedagogia, indicam
que o processo de aprendizagem é o resultado da in
teração entre a ação do professor e dos demais fato
res da vida do aluno, a saber, a família, a comunidade
social e a própria escola. Assim, a comunidade esco
lar é constituída não apenas de alunos e professores;
incorpora, de forma efetiva, os pais e a comunidade
na qual a escola está inserida. A interação e a coope
ração entre os membros da comunidade escolar têm
sido responsáveis pelo melhor desempenho dos alu
nos, pela redução da violência e da evasão escolar.

O fortalecimento daquilo que outrora era defini
do como Associação de Pais e Mestres, e hoje com
preende também os alunos e outros amigos da esco
la, é uma das tarefas de todos os gestores da educa
ção, desde o ministro até a diretora da escola. Exis
tem várias experiências, em muitos estados do País,
que têm mostrado o positivo envolvimento das conhe
cidas APM - Associações de Pais e Mestres - em
projetos de melhoria da escola. Tais projetos podem
ser campanhas contra a violência ou para angariar
fundos para melhorar as condições da escola.

A participação dos pais e de amigos da escola
demanda que se lhes ofereça espaço físico para o
melhor cumprimento de suas funções. Para tanto, pa
rece razoável a definição de um mínimo de 0.5%
(zero ponto cinco por cento) da área construída da es
cola, contida no projeto de lei do Deputado Ronaldo
Vasconcellos. É muito oportuno, também, o dispositi
vo que prevê a definição de normas, a ser feita em
cada sistema de ensino, com a finalidade de garantir
o cumprimento de seus objetivos e evitando eventuais

.' .. -:.' '-,,',

desvios de suas finalidades. Desta forma, compete às
secretarias de educação de estados e municípios, ou
aos seus respectivos conselhos de educação, esta
belecer as condições de funcionamento das associa
ções de pais, alunos, mestres e amigos da escola.

Pelo exposto, nosso parecer é favorável à apro
vação do Projeto de Lei n° 4.536/2001 apresentado
pelo ilustre Deputado Ronaldo Vasconcellos.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. - De
putado Luciano Bivar.

*PROJETO DE LEI N°4.671-A, DE 2001
(Do Sr. Roberto Pessoa)

Denomina Açude José Holanda Cu
nha a Barragem Castanhão, localizada no
Município de Alto Santo - CE; tendo pa
recer da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto, pela aprovação (Relatora:
Dep. Celcita Pinheiro).

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

'Projeto inicial publicado no OCO de 19·5·01

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto Sumário

- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.671, DE 2001

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 26 de ju
nho de 2001, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2001 . - Carla
Rodrigues de Medeiros Tavares, Secretária.

1- Relatório

O projeto de lei em pauta, de autoria do Deputa
do Roberto Pessoa (PFL - CE), objetiva denominar a
Barragem Castanhão, localizada no Município de Alto
Santo, Estado do Ceará, de "Açude José Holanda Cu
nha".
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·PROJETO DE LEI N° 4.614-A, DE 2001
(Do Sr. Wanderley Martins)

Acrescenta dispositivos à Lei n°
7.102, de 20 de junho de 1983, que dis
põe sobre segurança para estabeleci
mentos financeiros, estabelece normas
para constituição e funcionamento das
empresas particulares que exploram
serviços de vigilância e de transportes
de valores, e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Viação e
Transportes, pela aprovação, com
substitutivo (Relator Dep. Chiquinho
Feitosa).

(Às Comissões de Viação e Trans
portes; de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional; de Finanças e Tributação; e
de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24,11)

'Projeto inicial publicado no DCD de 12-5-01

Parecer da Comissão de Viação e Transportes
- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- substitutivo oferecido pelo relator

- termo de recebimento de emendas ao substi-
tutivo

- parecer da Comissão

- substitutivo adotado pela Comissão

Recentemente, esta Comissão, de forma acer
tada, votou a Súmula de Recomendações n° 1/2001,
em que sugere aos deputados integrantes da mesma
a rejeição de projetos de lei, que venham propor a de
nominação de aeroportos, pontes, rodovias e demais
logradouros públicos.

No entanto, essa mesma Súmula traz, textual
mente, a seguiniie exceção: "Recomenda-se o voto
favorável apenas para aqueles projetos de lei de de
nominação (ou renomeação) de bem público que ve
nham instru [dos com uma prova clara de concordân
cia da comunidade local ou regional, que pode ser,
por exemplo, na forma de um abaixo-assinado, um
voto de apoio de Câmara de Vereadores ou Assem
bléia Legislativa, uma manifestação favorável".

A presente proposição se enquadra nessa exce
ção, pois veio acompanhada de matérias jornalísticas
que comprovam a importância do homenageado na
história do Município de Alto Santo, no Ceará, bem
como de uma cópia da Lei Municipal n° 319, de 20 de
dezembro de 1995, que "dá nome ao açude Casta
nhão de José Holanda Cunha".

Em face do exposto e com base na orientação
contida nesta Súmula, voto pela aprovação do PL na
4.671, de 2001.

Sala da Comissão, em 12 de setembro de 2001.
- Deputada Celcita Pinheiro, Relatora.
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Na justificação de sua proposta, o autor da pro- 111 - Parecer da Comissão

posição salienta que José Holanda Cunha, já faleci~o A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em 1986, teve um papel importante na reconstruçao em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani-
do açude Castanhão, tendo doado I.otes de terra às memente, o Projeto de Lei n° 4.671/2001, nos termos
pessoas para que pudessem construir suas novas ca- do parecer da Relatora, Deputada Celcita Pinheiro.
sas em local seguro, o que deu origem ao p~vo~do.~e Estiveram presentes os Senhores Deputados
"Castanhão Novo". Segundo o Deputad?, ~ hl~tona Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira, Dino
do Castanhão se confunde com a própna hlstóna de Fernandes e Celcita Pinheiro, Vice- Presidentes;
Zê Holanda, o amor que tinha.pelo Castanhão era de.- Eduardo Seabra, Marisa Serrano, Flávio Arns,
monstr~dona fra,se por ele cnada: Do ~u?do o Brasil Costa Ferreira, Luis Barobsa, Nice Lobão, Gastão
do Brasil o Ceara, do Ceará o Castanhao . Vieira, Nelo Rodolfo, Osvaldo Biolchi, Paulo Lima,

Nos termos do art. 54 do Regimento Interno Esther Grossi, Ivan Valente, Professor Luizinho,
desta Casa, o projeto foi distribuído às Comissõe~ d~ Pastor Amarildo, Jonival Lucas Júnior, Tânia Soa-
Educação, Cultura e Desporto (CECD) e de Constltul- res, Miriam Reid, Wolney Queiroz, Fernando Gon-
ção e Justiça e de Redação (CCJR). çalves, Ivan Paixão, Santos Filho, José índio, Djal-

Durante o prazo regimental, não foram apresen- ma Paes e Luciano Bivar.
tadas emendas ao projeto. Cabe-nos, agora, por de- Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. -
signação da Presidência da CECD, a elaboraçã~ ?O Deputado Átila Lira, Vice-Presidente no Exercício da
parecer, onde nos manifestaremos acerca do mento Presidência.
cultural da proposição.

11 - Voto da Relatora



11 - Voto do Relator

A proposta diz respeito à renovação da frota de
veículos das empresas de vigilância e transporte de
valores prevista em dispositivos a serem inseridos na
Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983, a qual "Dispõe
sobre segurança para estabelecimentos financeiros,
estabelece normas para constituição e funcionamen
to das empresas particulares que exploram serviços
de vigilância e de transporte de valores, e dá outras
providências.". Os veículos utilizados por essas em
presas devem adequar-se às exigências expressas
na Portaria nO 1.264, de 29 de setembro de 1995, do
Ministério da Justiça. Assim, a proposta mostra-se
pertinente por cobrir o vácuo da inexistência de lei or
dinária que obrigue as empresas referidas a se equi
parem com veículos adequados, matéria tratada na
norma regulamentadora citada acima.

No entanto, ao projeto de 'ei em análise falta re
ferir e localizar a inserção na Lei n° 7.102/01 , estabe
lecer critérios que definam a necessidade da renova
ção pretendida para desobrigar as empresas consti
tuídas que disponham de veículos modernos, além
de prover a remissão correta a outras normas citadas,
a exemplo do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.
Ademais, impõem-se acertos de redação, tendo em
vista a qualidade da norma jurídica e o bom entendi
mento da medida. Desse modo, justifica-se a adequa
ção da redação do PL ao texto da Lei n° 7.102/01 , a
atualização da denominação do extinto Ministério do
Exército, constante do inciso', do art. 2°, a retirada do
inciso 111, do art. 1° da proposta, atendido de antemão
no art. 104 do CTB, como também a remissão do pa
rágrafo único do art. 3° do PL ao art. 106 do Código,
no qual o assunto estabelece exigência similar ao da

1- Relatório
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES novo deve ser emitido por uma Instituição Técnica de
Engenharia - ITE - credenciada pelo Denatran.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS Por fim, o PL propõe coincidir a data da entrada

PROJETO DE LEI N° 4.614/01 em vigor com o de sua publicação.
Na justificação, o autor defende a adequação da

Lei n° 7.102/83 à realidade social atual de aumento
da violência e da criminalidade contra a vida e patri
mônio, mediante o projeto de lei apresentado, que
provê a renovação da frota de veículos das empresas
de segurança e de transporte de valores. Esta renova
ção abrange a adaptação dos veículos em circulação
e a aquisição de novas unidades e tem por objetivo
contribuir para a construção de uma nova ordem na
área de Segurança Pública.

No prazo regimental não foram entregues
emendas ao projeto.

É o relatório.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 26-6-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2001. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

Encontra-se para exame desta Comissão de Vi
ação e Transportes o Projeto de Lei n° 4.614, de
2001, de iniciativa do Deputado Wanderley Martins, o
qual acrescenta dispositivos à Lei n° 7.102, de 20 de
junho de 1983, para dispor sobre a renovação da frota
de veículos das empresas particulares de serviços de
vigilância e transporte de valores.

Estabelece o PL o percentual mínimo anual de
12% para a referida renovação a ser realizada respei
tando os seguintes condicionantes: adaptação do ha
bitáculo para resistir à ação de armas potentes, con
forme regulamentação do Ministério da Justiça, obe
diência aos dispositivos da Lei n' 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, e às normas do programa de contro
le de poluição do ar do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA. Aos veículos impedidos de se adequarem a
estas exigências, o PL prevê a substituição dos mes
mos após dez anos de fabricação.

Quanto à aquisição de veículos novos, o PL exi
ge que os mesmos sejam fabricados por empresas
credenciadas com o título de registro do Ministério do
Exército e que obtenham o Certificado de Adequação
à Legislação de Trânsito - CAT, como também o certi
ficado de códigos específicos de marca-modela-ver
são registrado no Renavam, ambos requisitados jun
to ao Denatran. Determina que as demais especifica
ções técnicas relativas aos veículos sejam regula
mentadas pelo Ministério da Justiça.

Ademais, a proposta obriga a que os veículos
repotencializados que tiverem alteradas as caracte
rísticas técnicas dos fabricantes de chassi devam ser
reavaliados para regulamentação por meio de novo
Certificado de Segurança Veicular - CSV - a ser
apresentado por ocasião da obtenção ou renovação
do Certificado de Vistoria da Polícia Federal. O CSV
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proposta em análise. Ademais, impõe-se esclarecer
na ementa, o objetivo do PL, para introduzir a matéria
em tratamento.

Embora não seja do mérito da Comissão de Via
ção e Transportes, destacamos a inconstitucionalida
de do parágrafo único do art. 2°, que dá atribuições ao
Ministério da Justiça, aspecto de competência exclu
siva da Presidência da República, no que fere o art.
61, inciso I, alínea e da Constituição Federal, pelo que
sugerimos a retirada do dispositivo.

Assim, somos pela aprovação do PL n°
4.614/01, na forma do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2001. 
Deputado Chiquinho Feitosa, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 4.614, DE 2001

Acrescenta dispositivos à Lei n°
7.102, de 20 de junho de 1983, para dis
por sobre a renovação da frota de veícu
los das empresas particulares que explo
ram serviços de vigilância e de transpor
tes de valores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei acrescenta dispositivos à Lei n°

7.102, de 20 de junho de 1983, que "dispõe sobre se
gurança para estabelecimentos financeiros, estabele
ce normas para constituição e funcionamento das
empresas particulares que exploram serviços de vigi
lância e de transportes de valores, e dá outras provi
dências", para dispor sobre a renovação da frota de
veículos das empresas particulares que exploram
serviços de vigilância e de transportes de valores.

Art. 2° Ficam acrescidos à Lei n° 7.102, de 20 de
junho de 1983, os seguintes arts. S·_A, S'-B e 50°-C:

Art. 5
0

_A. Os veículos novos das em
presas de que trata esta lei devem corres
ponder aos seguintes critérios:

"I - atender a regulamentação do Mi
nistério da Justiça em relação à potencializa
ção de todo o habitáculo dos veículos para
resistir aos impactos de armas potentes;

"li - adequar-se à Lei nO 9.503, de 23
de setembro de 1997, que instituiu o Código
de Trânsito Brasileiro;

"li I - serem fabricados por empresas
credenciadas com titulo de registro no Co
mando do Exército do Ministério da Defesa;

"IV - obterem junto ao Departamento
Nacional de Trânsito - DENATRAN - do Mi
nistério da Justiça, o Certificado de Adequa-

ção à Legislação de Trânsito - CAT, e a
concessão do código específico de mar
ca-modelo-versão do Registro Nacional de
Veículos Automotores - RENAVAM;

V - apresentar o Certificado de Segu
rança Veicular - CSV, emitido pelos fabri
cantes, montadores, importadores, transfor
madores ou encarroçadores com capacita
ção laboratorial e de engenharia ou por ins
tituição técnica de engenharia homologada
pelo Denatran." (AC)

"Art. 5°_B. A renovação da frota das
empresas de que trata esta lei, quanto aos
veículos especiais, deve atender às seguin
tes exigências:

"I - ser no mínimo de 12% a cada ano;
"li - atender a regulamentação do Mi

nistério da Justiça em relação à potenciali
zação de todo o habitáculo dos veículos
para resistir aos impactos de armas poten
tes;

"111 - adequar-se à Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 1997, que instituiu o Código
de Trânsito Brasileiro;

"Parágrafo único. Os veículos que não
se enquadrem nas exigências para a reno
vação da frota deverão ser substituídos
após dez anos de fabricação." (AC)

"Art. 50 -C. Todos os veículos repoten
cializados que tiverem alteradas as caracte
rísticas técnicas originais dos fabricantes de
chassis deverão ser reavaliados para regu
lamentação mediante novo Certificado de
Segurança Veicular - CSV, a ser apresenta
do por ocasião da obtenção ou renovação
do Certificado de Vistoria da Polícia Federal.

"Parágrafo único. O novo CSV deverá
ser emitido de acordo com o disposto no art.
106 do Código de Trânsito Brasileiro." (AC)

Art.3° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2001. 
Deputado Chiquinho Feitosa, Relator.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.61 4101

Nos termos do art. 119, caput, li, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de



SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

o
Acrescenta dispositivos à Lei n

7.102, de 20 de junho de 1983, para dis
por sobre a renovação da frota de veícu
los das empresas particulares que explo
ram serviços de vigilância e de transpor
tes de valores.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei acrescenta dispositivos à Lei nO
7.102, de 20 de junho de 1983, que dispõe sobre se
gurança para estabelecimentos financeiros, estabele
ce normas para constituição e funcionamento das
empresas particulares que exploram serviços de vigi
lância e de transportes de valores, e dá outras provi
dências, para dispor sobre a renovação da frota de
veículos das empresas particulares que exploram
serviços de vigilância e de transportes de valores.

Art. 2° Ficam acrescidos à Lei n° 7.102, de 20 de
junho de 1983, os seguintes arts. 50 -A, 5°-B e 50 -C:

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n° 4.614/01, com substitutivo, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Chiquinho Fei
tosa.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:

Philemon Rodrigues - Presidente, Robério
Araújo e Ary Kara - Voe-Presidentes, Affonso Ca
margo, Chico da Princesa, Haroldo Bezerra, Már
cio Matos, Roberto Rocha, Sérgio Reis, Aracely de
Paula, IIdefonço Cordeiro, Neuton Lima, Pedro
Fernandes, Raimundo Santos, Damião Feliciano,
João Henrique, Marcelo Teixeira, Norberto Teixei
ra, Pedro Chaves, Carlos Santana, Manoel Vitório,
Almir Sá, Mário Negromonte, Gonzaga Patriota,
Wanderley Martins, Aírton Cascavel e Lael Varella
- titulares, e Carlos Dunga, Milton Barbosa, ígor
Avelino, José Chaves, Marcos Lima, Marcus Vi
cente, Simão Sessim e João lota - suplentes.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001.- De
putado Philemon Rodrigues, Presidente.
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emendas ao substitutivo oferecido pelo Relator, a par- "Art. 5
0

_A. Os veículos novos das em-
tir de 25-9-01, por cinco sessões. Esgotado o prazo, presas de que trata esta lei devem corres-
não foram apresentadas emendas. ponder aos seguintes critérios:

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2001. - Ruy I - atender a regulamentação do Minis-
Ornar Prudêncio da Silva Secretário. tério da Justiça em relação à potencializa-

, ção de todo o habitáculo dos veículos para
111 - Parecer da Comissão resistir aos impactos de armas potentes;

11 - adequar-se à Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro;

11I - serem fabricados por empresas
credenciadas com título de registro no Co
mando do Exército do Ministério da Defesa;

IV - obterem junto ao Departamento
Nacional de Trânsito - DENATRAN - do Mi
nistério da Justiça, o Certificado de Adequa
ção à Legislação de Trânsito - CAI, e a con
cessão do código específico de marca-mo
dela-versão do Registro Nacional de Veícu
los Automotores - RENAVAM;

V - apresentar o Certificado de Segu
rança Veicular - CSV, emitido pelos fabri
cantes, montadores, importadores, transfor
madores ou encarroçadores com capacita
ção laboratorial e de engenharia ou por ins
tituição técnica de engenharia homologada
pelo Denatran." (AO)o _

Art. 5 -B. A renovaçao da frota das
empresas de que trata esta lei, quanto aos
veículos especiais, deve atender às seguin
tes exigências:

I - ser no mínimo de 12% a cada ano;
II - atender a regulamentação do Mi

nistério da Justiça em relação à potenciali
zação de todo o habitáculo dos veículos
para resistir aos impactos de armas poten
tes;

111 - adequar-se à Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 1997, que instituiu o Código
de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Os veículos que não
se enquadrem nas exigências para a reno
vação da frota deverão ser substituídos
após dez anos de fabricação."(AC)

Art. 50 -C. Todos os veículos repotenci
alizados que tiverem alteradas as caracte
rísticas técnicas originais dos fabricantes de
chassis deverão ser reavaliados para regu
lamentação mediante novo Certificado de
Segurança Veicular - CSV, a ser apresenta
do por ocasião da obtenção ou renovação
do Certificado de Vistoria da Polícia Federal.
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Parágrafo único. O novo CSV deverá
ser emitido de acordo com o disposto no art.
106 do Código de Trânsito Brasileiro."(AC)

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

·PROJETO DE LEI N°4.731-A, DE 2001
(Do Sr. Marcelo Teixeira)

Denomina "Rodovia Padre Cícero
Romão Batista" o trecho da BR-116 com
preendido entre os Viadutos da Av. treze
de maio e Cidade dos Funcionários, no
Município de Fortaleza, Estado do Ceará
tendo parecer da Comissão de Viação e
Transportes, pela aprovação, com subs
tutivo (Relator: Dep. Albérico Filho).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54)- Art. 24, 11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 25-5-01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão Viação Transportes
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substituti-

vo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.731/01

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 3-9-01, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 11 de setembro de 2001.
- Ruy Omar Prudência da Silva, Secretário.

I - Relatório

Para exame desta Comissão de Viação e Trans
portes encontra-se o Projeto de Lei n° 4.731, de 2001,
de iniciativa do Deputado Marcelo Teixeira que deno
mina "Rodovia Padre Cícero Romão Batista", o trecho

urbano da BR-116, situado entre os viadutos da Ave
nida 13 de maio e Cidade dos Funcionários, no Muni
cípio de Fortaleza, Estado do Ceará.

Na justificação, o autor defende a proposta com
base na escolha do Padre Cícero como personalida
de do século XX do Estado do Ceará, em eleição dire
ta realizada pelos órgãos de comunicação.

No prazo regimental não foram entregues
emendas ao projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A fé no Padre Cícero Romão Batista extrapola a
divisa do Estado do Ceará, fato evidenciado todos os
anos, no dia de finados, quando acorrem um sem nú
mero de romeiros à cidade de Juazeiro do Norte, ao
sul do estado, para reverenciar a memória do "Padim
Ciço" e agradecer as graças alcançadas com sua in
termediação. Prática comum, os romeiros levam à
igreja local fotos de pessoas agraciadas em suas peti
ções e reproduções em madeira de partes do corpo
curadas de doenças, conhecidas como "ex-votos".
Em geral, eles deslocam-se até Juazeiro do Norte em
caravanas, utilizando todos os tipos de transportes,
com a finalidade de pagarem as promessas feitas em
troca de dos mais variados pedidos.

Além da função eclesiástica, Padre Cícero prestou
grande contribuição para o crescimento da cidade natal,
na sua atuação como prefeito de Juazeiro do Norte. Na
vida pública foi ainda Vice-Presidente do Ceará.

Embora não seja reconhecido como santo pela
Igreja Católica Apostólica Romana, é nessa condição
que Padre Cícero é considerado pela população, de
forma absoluta e irrefutável. Natural, portanto, que o
povo cearense o tenha escolhido como a personalida
de do século XX do Estado do Ceará, em escrutínio
direto promovido pelos órgãos de comunicação.

Assim, a proposta em análise alinha-se à opção
popular na homenagem ao sacerdote e homem públi
co pela denominação de "Rodovia Padre Cícero Ro
mão Batista" ao trecho urbano da rodovia BR-116, en
tre os viadutos da Avenida 13 de maio e Cidade dos
Funcionários, em Fortaleza - CE.

Peja pertinência, propomos corrigir a nomencla
tura do logradouro citado no projeto, a qual é nomina
da oficialmente com o numeral 13.

Desse modo, votamos pela aprovação do PL n°
4.731/01, na forma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2001. 
Deputado Albérico Filho, Relator.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 4.731, DE 2001

Determina "Rodovia Padre Cícero
Romão Batista" o trecho da BR-116 com
preendido entre os viadutos da Avenida 13
de maio e Cidade dos Funcionários, no
Município de Fortaleza, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica denominado "Rodovia Padre Cícero

Romão Batista" o trecho urbano da BR-116, situado en
tre os viadutos da Avenida 13de maio e Cidade dos Fun
cionários, no Município de Fortaleza, Estado do Ceará.

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

Sala da Comissão, 25 de setembro 2001 . - De
putado Albérico Filho, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.731/01

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas ao substitutivo oferecido pelo Relator, a par
tir de 27-9-01, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2001. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n° 4.731/01, com substitutivo, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Albérico Filho.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philemon Rodrigues Presidente, Robério

Araújo e Ary Kara Vice-Presidentes, Affonso Ca
margo, Chico da Princesa, Haroldo Bezerra, Már
cio Matos, Roberto Rocha, Sérgio Reis, Aracely de
Paula, IIdefonço Cordeiro, Neuton Lima, Pedro
Fernandes, Raimundo Santos, Damião Feliciano,
João Henrique, Marcelo Teixeira, Norberto Teixei
ra, Pedro Chaves, Carlos Santana, Manoel Vitória,
Almir Sá, Mário Negromonte, Gonzaga Patriota,
Wanderley Martins, Aírton Cascavel e Lael Varella
- titulares, e Carlos Dunga, Milton Barbosa, ígor
Avelino, José Chaves, Marcos Lima, Marcus Vi
cente, Simão Sessim e João Tota - suplentes.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001.- De
putado Philemon Rodrigues, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Denomina "Rodovia Padre Cícero
Romão Batista" o trecho da BR-116 com
preendido entre os viadutos da Avenida
13 de Maio e Cidade dos Funcionários, no
Município de Fortaleza, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica denominado "Rodovia Padre Cícero

Romão Batista" o trecho urbano da BR-116, situado
entre os viadutos da Avenida 13 de Maio e Cidade dos
Funcionários, no Município de Fortaleza, Estado do
Ceará.

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

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. - De
putado Philemon Rodrigues, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 4.829-A, DE 2001
(Do Sr. Paulo Marinho)

Acrescenta artigo à Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, que "institui o
Código de Trânsito Brasileiro; tendo pa
recer da Comissão de Viação e Transpor
tes, pela aprovação (Relator: Dep Mareio
Mattos).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24,11»

'Projeto inicial publicado no OCO de 09/06/01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Viação e Transportes

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.829/01

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 pra o para apre
sentação de emendas, a partir de 3-9-01, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2001. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.
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I - Relatório

o presente projeto de lei acrescenta à Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Códi
go de Trânsito Brasileiro, mais um artigo o qual esta
belece que havendo transferência de propriedade do
veículo, o antigo proprietário comunicará oficialmente
ao órgão executivo de trânsito, no prazo de quinze
dias, a ocorrência dessa transação, nos moldes esta
belecidos pelo Contran.

O parágrafo único desse novo artigo determina
que o órgão executivo de trânsito, por sua vez, exer
cerá controle sobre o prazo de efetivação da expedi
ção do novo Certificado de Registro para o veículo
transferido, e tomará as povidências previstas no art.
233 do Código de Trânsito Brasileiro, caso esse prazo
não seja obedecido.

11 - Voto do Relator

As providências tomadas por meio da proposi
ção em pauta nos parecem as mais acertadas, haja
vista os inconvenientes e prejuízos que vemos acon
tecer em casos de transferêncías de propriedade de
veículos, quando o novo proprietário não trata de re
gularizar o seu veículo mediante um novo Cerificado
de Registro.

Ocorre que o dispositivo previsto no Código de
Trânsito Brasileiro, o § 1° do art. 123, não é suficiente
para evitar todos esses inconvenientes, pois deixa a
responsabilidade do novo Certificado de Registro
apenas a cargo do novo proprietário, isso não tem
funcionado, porque há gente irresponsável, relapsa e
de má-fé. Será necessário, pois, que o antigo proprie
tário e o órgão executivo de trânsito atuem também e
fiscalizem essa responsabilidade do novo proprietá
rio. Assim, cabe perfeitamente esse novo dispositivo
apresentado, tratando corretamente essa questão, no
Código de Trânsito Brasileiro.

Pelo exposto, somos pela aprovação do PL n°
4.829/2001.

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2001. - De
putado Márcio Mattos, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n° 4.829/01, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Márcio Matos.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philemon Rodrigues - Presidente, Robério

Araújo e Ary Kara - Vice-Presidentes, Affonso Ca
margo, Chico da Princesa, Haroldo Bezerra, Már-

cio Matos, Roberto Rocha, Sérgio Reis, Aracely de
Paula, IIdefonço Cordeiro, Neuton Lima, Pedro
Fernandes, Raimundo Santos, Damião Feliciano,
João Henrique, Marcelo Teixeira, Norberto Teixei
ra, Pedro Chaves, Carlos Santana, Manoel Vitória,
Almir Sá, Mário Negromonte, Gonzaga Patriota,
Wanderley Martins, Airton Cascavel e Lael Varella
- titulares, e Carlos Dunga, Milton Barbosa, Igor
Avelino, José Chaves, Marcos Lima, Marcus Vi
cente, Simão Sessim e João Tota - suplentes.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. De
putado Philemon Rodrigues, Presidente.

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

Institui o Dia Nacional de Prevenção
e Combate à violência no Trânsito; tendo
parecer da Comissão de Viação e Trans
portes, pela aprovação (Relator: Dep. Ro
berto Rocha).

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

'Projeto inicial publicado no OCO de 23-6-01

PARECER COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

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

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

Art. 2° Neste dia serão realizadas em todo o Terri
tório Nacional atividades e campanhas educativas, com
a participação de Órgãos públicos responsáveis pela
Educação no Trânsito dos Orgãos governamentais res
ponsáveis pela manutenção da segurança no trânsito,
em parceria com organizações da sociedade civil.

Art. 3° A União, por intermédio do Ministério da
Justiça, garantirá que as atividades e campanhas de
senvolvidas tenham caráter nacional.

Art. 4° Fica a União autorizada a firmar convênios
de parceria com estados, municípios e organizações
da sociedade civil para a realização dos eventos.

Art. 5° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. I - Relatório

Outubro de 200 I

Justificação

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

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

Cabe ao Poder Público, diante deste quadro,
como responsável pela segurança no trânsito, a res
ponsabilidade em reduzir estas estatísticas. E ao
Congresso Nacional adotar, nos limites de competên
cia legiferante instituir mecanismos que visem dina
mizar a educação da sociedade para o trânsrto. A pre
ocupação com as condições das rodovias, de atendi
mento às vítimas, etc. se são uma prioridade, por si só
são insuficientes, uma vez que abrangem uma parte
do problema ou apenas os seus efertos. A prevenção
tem se mostrado o melhor remédio para estes males.
Neste sentido, é que propomos a instituição de um
Dia Nacional em que toda a sociedade possa ser sen
sibilizada para o problema e possa participar de even
tos que visem difundir um novo comportamento no
Trânsito.

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

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

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.882/01

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 3-9-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2001.
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

Para exame da Comissão de Viação e Transpor
tes encontra-se o Projeto de Lei n° 4.882, de 2001,
que institui o dia 10 de junho, como o Dia Nacional de
Prevenção e Combate à Violência no Trânsito.

Para comemorar a efeméride, o PL prevê a reali
zação de atividades e campanhas educativas em todo
o território nacional, com a participação dos órgãos go
vernamentais responsáveis pela educação e seguran
a no trânsito em parceria com a sociedade civil.

Estabelece o projeto ser a União, por intermédio
do Ministério da Justiça, responsável pela garantia do
desenvolvimento das atividades e campanhas em ca
ráter nacional. Ademais, a proposta autoriza a União
a firmar convênios de parceria com estados, municí
pios e organizações da sociedade civil para a realiza
ção dos eventos.

O PL faz coincidir as datas da entrada em vigor
da lei com a de sua publicação, tendo ao fim cláusula
revogatória das disposições contrárias.

No prazo regimental não foram apresentadas
emendas ao projeto.

11 - Voto do Relator

A idéia de estipular a data de 10 de junho como
o Dia Nacioial de Prevenção e Combate à Violência
no Trânsito, independente dos eleva os quantitativos
referentes aos acidentes de trânsito no Brasil, vem ao
encontro das premissas que basearam a elaboração
do Código Nacional de Trânsrto, quanto à formatação
de um trânsito mais seguro e de um novo cidadão do
trânsito.

Dedicar um dia nacional à conscientização da
problemática da violência no trânsito, por meio de
campanhas divulgadas pela mídia e de atividades
relacionadas à segurança no trânsito, enseja à uma
posição de maior responsabilidade individual, tendo
em vista o bem-estar do conjunto dos usuários do
trânsito.

Afinal, é do interesse de todos, condutor, passa
geiros e pedestres circular num trânsito mais huma
no, no qual a preservação da vida seja o valor mais
importante para nortear o comportamento de cada
usuário do trânsito.

Embora não seja do mérito da CVT analisar,
alertamos que o projeto apresenta dispositivos relati
vos à definição de atribuições ao Poder Executivo,
arts. 2° e 3°, que colidem com a Constituição Federal,
os quais serão objeto de estudo na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.
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Desse modo, somos pela aprovação do PL n° Em 10 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
4.882/01. Correia de Araújo, Secretária.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2001 .•
Deputado Roberto Rocha, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n° 4.882/01, nos termo do parecer do
Relator, Deputado Roberto Rocha.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:

Philemon Rodrigues - Presidente, Robério
Araújo e Ary

Kara Vice-Presidentes, Affonso Camargo- Chi
co da Princesa - Haroldo Bezerra, Márcio Matos
Roberto Rocha - Sérgio Reis- Aracely de Paula 
IIdefonço Cordeiro- Neuton Lima - Pedro Fernan
des - Raimundo Santos - Damião Feliciano 
João Henrique - Marcelo Teixeira - Norberto Tei
xeira - Pedro Chaves - Carlos Santana - Manoel
Vitório - Almir Sá - Mário Negromonte - Gonzaga
Patriota - Wanderley Martins- Aírton Cascavel e
Lael Varella - titulares, e Carlos Dunga - Milton
Barbosa- Igor Avelino - José Chaves- Marcos
Lima - Marcus Vicente - Simão Sessim e João
Tota - suplentes.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001.- De
putado Philemon Rodrigues, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

Medeiros

Projeto de Lei n° 1.528/89 - do Sr. Santos Neves
- que "dispõe sobre a organização sindical e dá ou
tras providências". (Apensados: Projetos de Lei nOs
38/91,60/91,264/91,830/91,646/91,2.585/1992,
3.267/1992,3.408/89,4.911/90 e 4.967/90".

Em 10 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

DEDIGNAÇÃO

Nair Xavier Lobo

Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de
Lei n° 3.343-B/89, que "dispõe sobre o acréscimo de
inciso VII ao art. 131 da Consolidação das Leis do Tra
balho".

Luiz Antonio Fleury

Projeto de Lei n° 4.501/01 - do Senado Federal
"acrescenta parágrafo ao art. 463 da Consolidação
das aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de empregado indicação da instituição bancária
onde depositar seu salário".

Em 10 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

DESIGNAÇÃO

Dino Fernandes

Projeto de Lei nO 4.733-A/01 - do Sr. José Carlos
Elias - que "altera a Consolidação das Leis do Traba
lho para incluir o contrato de safra nas hipóteses que
admitem a contratação por prazo determinado e para
isentar o empregador de anotá-lo na Carteira de Tra
balho e Previdência Social".

Em 10 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

Coriolano Sales

Projeto de Lei nE 5.440/01 - (MSC n° 1/01 
PGR) que "altera dispositivos da Lei nE 9.953, de 4 de
janeiro de 2000, reestrutura a carreira de Apoio Técni
co-Administrativo do Ministério Público da União, e dá
outras providências."

Em, 10 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

Nelson Marquezelli

Projeto de Lei nE 2.184-A/99 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "estabelece obrigatoriedade da conotratação
de ascenssoristas em elevadores de condomínios co
merciais e/ou mistos, e dá outras providências".

Em, 10 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.



Ricardo Rique
Projeto de Lei n° 3.091/00 - do Sr. José Carlos

Coutinho - que "modifica o art. 895 do Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943, CLT."

Em, 10 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRACÃO
E SERViÇO PÚBLICO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO DESIGNAÇÃO

Uno Rossi
PROJETO DE LEI NE 3.204/00 - do Sr. Marçal

Filho - que "autoriza a movimentação do saldo das
contas vinculadas ao FGTS para reforma da casa
própria".

Em, 1Ode outubro de 2001. -Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBLICO

DESIGNAÇÃO

Ricardo Rique
Projeto de Lei nE 3.122/00 - do Sr. Mauro Bene

vides - que "libera o acesso aos dados do Sistema de
Administração Financeira - SIAFI, via Internet, e dá
outras providências".

Em, 10 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

Ricardo Rique
Projeto de Lei nE 3.230/00 - do Sr. Ricardo Ber

zoini - que "dá nova redação aos artigos 625-C,
625-D e 625-E da Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.425, de 1° de
maio de 1943."

Em, 10 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.



(Biênio 2001/2002)

Presidente:
AÉCIO NEVES - PSDB - MG

1° Vice-Presidente:
Efraim Morais - PFL - PB

2° Secretário:
Nilton Capixaba - PTB - RO

1° Suplente de Secretário:
PEDRO VALADARES - PSB - SE

2° Suplente de Secretário:
SALATIEL CARVALHO - PMDB - PE

20 Vice-Presidente:
Barbosa Neto - PMDB - GO

3 0 Secretário:
PAULO ROCHA - PT - PA 3° Suplente de Secretario:

ENIO BACCI- PDT - RS

10 Secretário:
Severino Cavalcanti - PPB - PE

4° Secretário:

Ciro Nogueira - PFL - PI

4° Suplente de Secretario:
WILSON SANTOS - PMDB - MT

Bloco (PFL, PSn
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS
BANCADAS, BLOCO PARLAMENTAR

PSDB
Líder: JUTAHY JÚNIOR

PT
Líder: WALTER PINHEIRO

Josué Bengtson
Antônio Jorge

José Carlos Elias

João Grandão
João Paulo
José Dirceu
Luiz Sérgio

Milton Temer
Professor Luizinho
Virgllio Guimarães

Wagner Salustiano
Romel Anizio
José Janene

João Tota
Mário Negromonte

Wagner Rossi
Waldemir Moka

PPB
Líder: ODELMO LEÃO

Bloco (PDT, PPS)
Líder: MIRO TEIXEIRA

Vice-Líderes:
Gerson Peres (1° Vice)
Eurico Miranda
Felter Júnior
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Herculano Anghinelti

PTB
Líder: ROBERTO JEFFERSON

Vice-Lideres:
onçalves (1° Vice)
Eduardo Seabra
Félix Mendonça

João Henrique
Jorge Alberto
Jorge Wilson
José Borba

Vice-Líderes:
Aloizio Mercadante
Carlito Merss
Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Geraldo Magela
Henrique Fontana
Iara Bernardi

Jovair Arantes
Ricardo Rique
Nelson Otoch

Ricarte de Freitas
Xico Graziano

Saulo Pedrosa
Léo Alcântara

Silvio Torres
Antonio Kandir

Zulaiê Cobra
Eduardo Barbosa

Feu Rosa

Pauderney Avelino
Paulo Gouvêa
Paulo Octávio

Pedro Fernandes
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Santos Filho
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Mussa Demes

Nice Lobão

Vice-Líderes :
Abelardo Lupion
Aracely de Paula
Ariston Andrade
Cleuber Carneiro
Corauci Sobrinho
Divaldo Suruagy
Francisco Coelho
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
José Carlos Fonseca Jr.
José Rocha
José Thomaz NonO
Lavoisier Maia
Luciano Castro

Vice-Llderes:
Narcio Rodrigues (10 Vice)
Mareio Fortes
Carlos Batata
B. Sá
Sebastião Madeira
Alex Canziani
Maria Abadia (Licenciada)
Custódio Maltos
Fátima Pelaes
Chico da Princesa
João Almeida
Antonio Carlos Pannunzio
Dr. Heleno

PMDB
Llder: GEDDEL VIEIRA LIMA

Bloco (PL, PSL)
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Vice-Líderes:
Albérico Filho
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Confúcio Moura
Damião Feliciano
Edinho Bez
Eunlcio Oliveira
Fernando Diniz

José Chaves
José Lourenço

Mendes Ribeiro Filho
Milton Monti

Nelson Proença
Norberto Teixeira
Osmar Serraglio

Pedro Novais
Pinheiro Landim

Vice-Líderes:
Pedro Eugênio (1° Vice)
Fernando Coruja
Dr. Hélio
José Roberto Batochio

Vice-Llderes:
Bispo Rodrigues
Lincoln Portela
Ronaldo Vasconcellos

Alceu Collares
Emerson Kapaz

Márcio Bittar
Clementino Coelho

Eujácio Simões
Magno Malta
Oliveira Filho



Vice-Líderes:
Eduardo Campos
Sérgio Miranda
Givaldo Carimbão
Vanessa Grazziolin

Bloco (P5B, PCdoB)
Líder: INÁCIO ARRUDA

José Anlonio Almeida
Sérgio Novais

Miriam Reid

P5DC

Repr.: FERNANDO ZUPPO

PV

Repr.: CLOVIS VOLPI

PARÁGRAFO 4°, ART. 9° - REGIMENTO INTERNO

PTN
Repr.: JOSÉ DE ABREU

PHS

Repr.: ROBERTO ARGENTA

Vice-Líderes:
Duilio Pisaneschi
Darcfsio Perondi
Ricardo Barros

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: ARNALDO MADEIRA

Luciano Pizzalto
Rafael Guerra



r-- DEPUTADOS EM EXERCÍCIO --,

Roraima
Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PL
Almir sá PPB
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Salomão Cruz PFL

Amapá
Antonio Feijão PSDB
Badu Picanço PL
Or. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen PSB
Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL

Pará
Anivaldo Vale PSDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
Deusdeth Pantoja PFL
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz PDT
Haroldo Bezerra PSDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PL
Renildo Leal PTB
Socorro Gomes PCdoB
Vic pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio PSOB
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PSOB
Marinha Raupp PMDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PL
Sérgio Carvalho PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro PSDB
João Tota PPB
José Aleksandro PSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDB
Zila Bezerra PTB

Tocantins
Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino PMDB
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio Almeida PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira 0 •• PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Tr inta PL
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus , PL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda pedoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pimentel Gomes PPS
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL



Rorrunel Feij ó PSDB
Sérgio Novais PSB
Vicente Arruda PSDB

Piauí
Átila Lira PSDB
B. Sá PSDB
ciro Nogueira PFL
Heráclito Fortes PFL
João Henrique PMDB
Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes ~ PFL
Paes Landim PFL
Themístocles Sampaio PMDB
Wellington Dias PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina PMDB
Carlos Alberto Rosado PFL
Iberê Ferreira PTB
Laíre Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PTB
Ney Lopes PFL
Salomão Gurgel PDT

Paraíba
Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PSDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PTB
Damião Feliciano PMDB
Domiciano Cabral PSDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL

Pernambuco
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata '" PSDB
Clementino Coelho PPS
Dj alma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio oliveira PFL
João Colaco PSDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PSDB
Luciano Bivar _ PSL
Luiz Piauhylino '" .PSDB
Marcos de Jesus PL
Maurilio Ferreira Lima PMDB
Osvaldo Coelho PFL

'., .. ::: ....

Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PT
Ricardo Fiuza PPB
Salatiel Carvalho PMDB
Severino Cavalcanti PPB
Wolney Queiroz PDT

Alagoas
Augusto Farias PPB
Divaldo Suruagy PST
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas '" PL
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PTB
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergipe
Augusto Franco PSDB
Cleonâncio Fonseca , .. PPB
Ivan Paixão PPS
Jorge Alberto PMDB
José Teles PSDB
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis PTB
Tânia Soares PCdoB

Bahia
Ariston Andrade PFL
Beni to Gama PMDB
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB
Eujácio Simões PL
Félix Mendonça PTB
Francistônio pinto PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PPB
Jonival Lucas Junior PMDB
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PMDB
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PMDB
Luiz Alberto PT
Luiz Moreira PFL
Mário Negromonte PPB
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL



Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PMDB
Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz '" .. PFL
Waldir pires PT
Walter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves PFL

Minas Gerais
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada ~SUH

Cabo Júlio PST
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro ~ PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira , , PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Elias Murad PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gi lmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel , PPB
Jaime Martins PFL
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão PTB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Maria Lúcia _ _ PMDB
Mário Assad Júnior , PL
Mário de Oliveira PST
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão , .PPB
Olimpio pires PDT
Osmânio Pereira PSDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PL
Saraiva Felipe PMDB
Saulo Coelho PSDB

Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Tilden Santiago PT
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zezé Perrella PFL

Espirito Santo
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB

José Carlos Fonseca Jr PFL
Magno Malta PL
Marcus vicente PPB
Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PPS
Ri ta Camata PMDB
Rose de Freitas PSDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PSB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PPB
Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues PL
Candinho Mattos PSDB
Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro PL
Dino Fernandes PPB
Dr. Heleno PSDB
Eber Si 1va PST
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira _ PT
Fernando Gonçalves PTB
lédio Rosa PFL
Itamar Serpa _ PSDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdaB
João Mendes PFL
João Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
José Egydio PFL
Laura Carneiro PPL
Luisinho PPB
Luiz Ribeiro , .PSDB
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid PSB
Miro Teixeira PDT
paulo Baltazar , P~B

Paulo de Almeida PFL



Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Gripp PL
Roberto Jefferson .. '" PTB
Rodrigo Maia '" PFL
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Valdeci Paiva PSL
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PSB

São Paulo
Alor=L"tü Güluman PSDB
Aldo Rebelo ...................•. pedoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin. o, PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arnaldo Faria de sá PTB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPl::l
Bispo Wanderval o PL
Celso Russomanno PPB
Chico Sardelli PFL
Clovis Volpio PV
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto 0 ••• PPB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PSDC
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
Jair Meneguelli PT
João Eduardo Dado PMDB
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Aníbal PSDB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoíno o' PT
José Índio PMDB
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Kincas Mattos o" PSB
Lamartine Posella PMDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra PFL
Medeiros PL

.~.

Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodol fo PMDB
Nelson Marquezelli PTD
Neuton Lima PFL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar. o '" PTB
Robson Turna PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio D6ria PSDB
Silvio Torres PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Rossi PMDB
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano o' PSDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PPB
Ricarte 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
Os6rio Adriano PFL
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB

Goiás
Aldo Arantes PCdoB
Barbosa Neto o PMDB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha PL
Lidia Quinan PSDB
Lúcia Vânia PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Nair Xavier Lobo PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves PMDB



Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vi lmar Rocha PFL
zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Dr. Antonio Cruz PMDB
João Grandão PT
Manoel Vitória PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PPB
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PTB
Alex Canziani PSDB·
Basilio Villani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PT
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões 0 ••••••••••••• PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano pizzatto __ PFT,

Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PTB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odilio Aalbinotti. _ PSDB
Oliveira Filho , .PL
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque o o ••••••••••••• PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho o ••••••••••••••••••• PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Eni VaI tolini PPB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti. ......••.•...... PPB
Luci Choinacki , .PT

Paulo Gouvêa PFL
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Ana Corso PT
Augusto Nardes PPB
Cezar Schirmer PMDB
Clovis Ilgenfritz PT
Darcísio Perondi PMDB
Edir Oliveira PTB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Ezidio pinheiro PSB
Fetter Junior o •• _ •••••• _ • PPB
Fioravante PT
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana _.. PT
Jarbas Lima PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim .. o ••••••••••• o ••••• PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Orlando Desconsi PT
Osmar Terra PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHS
Telmo Kirst PPB
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POlÍTICA RURAL

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Jorge
Armando Abllio
Carlos Mosconi
Félix Mendonça
Júlio Semeghini

Luiz Ribeiro
Paulo Kobayash
Rose de Freitas

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Welinton Fagundes
lila Bezerra

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Agnaldo Muniz
2 vagas

Fax: 318-2142

Eujácio Simões
Paulo José Gouvêa

Bloco (PL, PSL)

Romel Anlzio (PPB)
Salomão Cruz (PPB)

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

Bloco (PDT, PPS)

Dilceu Sperafico (PPB)
Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente: Júlio Semeghini (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes

Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2° Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
Titulares

Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Carlos Dunga
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nilo Coelho
Odrlio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Alex Canziani
Átila Lira

José Anlbal
José Carlos Martinez

José Militão
Josué Bengtson

Léo Alcântara
Marcio 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
Magno Malta (PST)
Mattos Nascimento (PL)
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Saulo Coelho
Silas Câmara

Bloco (PFL, P5T)

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, PST)

Confúcio Moura
Igor Avelino
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themlstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abérico Filho
Alberto Fraga
Ana Catarina

Darcfsio Perondi
Jurandil Juarez
Luiz Bittencourt
Múcio Sá (PTB)
Olavo Calheiros

2 vagas

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
Francistônio Pinto
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Mário Assad Júnior
Santos Filho
Yvonilton Gonçalves

Adauto Pereira
Ariston Andrade

Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Heráclito Fortes

José Carlos Aleluia
Luciano Castro

Neuton Lima
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos

Adão Pretto
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

PT

PPB

Babá
Jair Meneguelli
José Pimentel

Orlando Desconsi
Wellington Dias

Almir Sá
Enivaldo Ribeiro

Felter Júnior
Júlio Redecker (Licenciado)

Vadão Gomes

PMDB

Benito Gama
Eunúcio Oliveira
Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Maurnio Ferreira Lima
Nair Xavier Lobo
Nelson Proença
Pinheiro Landim
Ricardo Izar

Gastão Vieira
Gilberto Kassab (PFL)

Gustavo Fruet
Jonival Lucas Júnior

José Borba
Leur Lomanto

Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri
Marinha Raupp
Roland Lavigne

PT

Ezrdio Pinheiro
Kincas Mattos
Márcio Biltar (PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Eliseu Moura (PPB)
João Tota (PPB)

1 vaga

Ana Corso
Babá
Gilmar Machado
Jorge Bittar
Marcos Afonso

Adão PreIto
Angela Guadagnin

Esther Grossi
Luciano Zica

Paulo Delgado



PPB

Francisco Silva (PL) (Licenciada)

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
Jarbas Lima (PPB)
José Priante
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ronald Lavigne

Michel Temer
Nelo Rodollo
Osvaldo Reis
Predo Novais
Rita Camata

Themfstocles Sampaio
Wilson Santos

1 vaga
Bloco (P5B, PCdoB)

Aldo Arantes
Luiza Erudina
Valdeci Paiva (PSL)

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Olimpio Pires

Givaldo Carimbão
Kincas Mattos

1 vaga

Bloco (POT, PP5)

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

Bloco (PL, P5L)

Aldo Arantes
Aldo Rebelo

lédio Rosa

Bispo Wanderval
José Aleksandro

Pedro Eugênio
Pompeo de Mattos

Wolney Queiroz

Ary Kara
Cleonâncio Fonseca

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Wagner Salustiano

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Alceu Collares
Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Augusto Farias
Edmar Moreira
Eurico Miranda
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Hackel

Suplentes

Fax: 318-2143

Bispo Rodrigues
José Egydio

Bispo Wanderval
Oliveira Filho

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 (P8DB)
10 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
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Murilo Domingos
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Nelson Trad
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Bloco (P50B, PTB)

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Edir Oliveira

João Almeida
João Leão

Léo Alcântara
Luiz Antonio Fleury

Nicias Ribeiro
Odflio Balbinotti

Ricardo Rique
Sampaio Dória

Presidente: Ana Catarina (PMDB)
1°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)
José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto
Milton Barbosa
Pedro Bittencout
Ricardo Fiuza

Dulio Pisaneshi
Elias Murad

Fátima Pelaes
Iris Simões

Max Rosenmann
Xico Graziano

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
PMOB PMOB

Cezar Schirmer
Coriolano Sales

Freire Júnior
Maria Lúcia

Ana Catarina
Anlbal Gomes

João Colaço
Mauro Lopes



Flávio Derzi
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencout

Max Rosenmann
Silas Brasileiro
Wagner Rossi

Maria do Carmo Lara Henrique Fontana

PPB

João Paulo
Luiz Alberto
Tilden Santiago

PT

Fernando Gabeira (PV)
Jaques Wagner

Manoel Vitório

Eliseu Moura
Simão Sessim

Djalma Paes

Moacir Micheletto (PMDB)
1 vaga

Bloco (PSB, pedoB)

Evandro Milhomen

PPB

Celso Russomanno
José Borba (PMDB)

Cunha Bueno
José Janene João Sampaio

Bloco (PDT, 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 (PDT, PPS)

Olrmpio 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 (PSDB, PTB)

Presidente: Djalma Paes (PSB)
1° Vice-Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
2° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Suplentes

Laura Carneiro
Moroni Torgan

Nice Lobão
2 vagas

Alceste Almeda
Freire Júnior

Maurflio Ferreira Uma
2 vagas

Danilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)

Inaldo Leitão
3 vagas

PMDB

Bloco (PFL, PST)

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Bloco (PSDB, 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

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Lamartine Posella
Nair Xavier Lobo
Rita Camata

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
Lúcia Vânia

Mário Negromonte
Ricardo Rique

PMDB

Bloco (PFL, PST)

Adolfo Marinho
Edir Oliveira
João Castelo
João Leão
Maria Abadia
1 vaga

Luisinho
Mauro Fecury
Paulo Octário
Sérgio Barcellos
Sérgio Novais (PSB)

Euler Morais Asdrubal Bentes PT
Gustavo Fruet Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves Marcelo Teixeira Luiz Eduardo Breenhalgh
José índio Norberto Teixeira Nelson Pellegrino
1 vaga 1 vaga Padre Roque

PT PPB

Clovis Ilgenfritz Dr. Rosinha Arnaldo Faria de Sá
Iara Bernardi Fernando Ferro José Linhares

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Orlando Fantazzini

De Velasco (PSL)
José Janene



Secretária: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones: 318-7024 a318-7026 Fax: 318-2148

Agnelo Queiroz
lédio Rosa

Regis Cavalcante

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antônio Almeida
Paulo Baltazar

Bloco (PDT, PPS)

1 vaga

Almeida de Jesus

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 185
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Cabo Júlio

Bloco (PL, PSL)

Oliveira Filho

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Walfrido Mares Guia (PTB)
1° Vice-Presidente: Átila Lira (PSDB)
2° Vice·Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
TItulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Presidente: Marcos Cintra (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Jaques Wagner (PT)
3° Vice-Presidente: Maria Abadia (PSDB)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Dino Fernandes
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Walfrido Mares Guia

Clovis Volpi
Fernando Gonçalves

UdiaQuinan
Nelson Marchezan

Paulo Mourão
Rafael Guerra

Raimundo Gomes de Matos

Alex Canziani
Arthur Virgflio
Léo Alcântara
Mareio Fortes
Sérgio Barros
Zila Bezerra

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Os6rio Adriano
Rubem Medina

Antônio do Valle
Edison Andrino
Jurandil Juarez
Múcio Sá
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

PMDB

PT

Affonso Camargo
Badu Picanço

Lidia Quinan
Marisa Serrano

Ricardo Ferraço
Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Chico Sardelli

Francisco Garcia
Paulo Octávio
Ricardo Fiúza

Armando Monteiro
Elcione Barbalho
Nelson Proença
Waldemir Moka

1 vaga

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Nelo Rodolfo
Osvaldo Bíolchi
Paulo Lima

Esther Grossi
Ivan Valente
Professor Luizinho

Pastor Amarildo
Tânia Soares (PCdoB)
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Divaldo Suruagy
Ivan Paixão (PPS)

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Santos Filho

PMDB
Jonival Lucas Junior

Luiz Btttencourt
Maria Elvira
Milton Monti

Osmar Serraglio

PT
Gilmar Machado

Iara Bernardi
Padre Roque

PPB
Antonio Joaquim Araújo

Eurico Miranda
José Unhares

Divaldo Suruagy (PST)
Jaques Wagher
Virgflio Guimarães

Delfim Netto
João Pizzolatti

PPB

Aloizio Mercadante
Carlito Merss

Ricardo Berzoini

Augusto Nardes
Luiz Fernando

Agnelo Queiroz
Miriam Reid

Wolney Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PDT, PPS)

Djalma Paes
Evandro Milhomen

Clementino Coelho

Bloco (PSB, PCdoB)

Givaldo Carimbão Herculano Anghinetti (PPB)
Paulo José Gouvêa

Bloco (PL, PSL)

Luciano Bivar

Emerson Kapaz
Enio Bacci

Bloco (PDT, PPS)

João Sampaio
Rubens Bueno

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 170

Telefones: 318-6900 a 69051701117012 Fax: 318-2149



COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO Roberto Argenta

PHS

1 vaga

Presidente: 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 Anlbal
José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Sebastião Madeira
Silvio Torres
Veda Crussius

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basflio Villani

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Magno Malta (PST)
Sebastião Madeira

Walfrido Mares Guia
1 vaga

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 (PSDB, PTB)

Suplentes

PPB

PMOB

PT

João Caldas (PTB)
Wigberto Tartuce (PPB)
3 vagas

João Almeida
João Leão

Márcio Matos
Nelson Trad

Zenaldo Coutinho
1 vaga

Antônio do Valle
João Matos

Salatiel Carvalho
Saraiva Felipe

1 vaga

João Grandão
Milton Temer

Virgflio Guimarães

Deusdeth Pantoja
José Carlos Coutinho

Luisinho
Mário Assad Júnior

Ursicino Queiroz

Bloco (PFL, PST)

João Magno
Waldomiro Banancelli Fioravante
Wellington Dias

Fernando Diniz
João Magalhães
Luiz Fernando (PPB)
Wagner Rossi
1 vaga

Dr. Heleno
Expedito Júnior
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feijó
1 vaga

Darci Coelho
Euler Ribeiro

Marcos Cintra
Moreira Ferreira

Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Osório Adriano

1 vaga

Benito Gama
João Henrique
José Lourenço

4 vagas

Clovis IIgenfrilz
Geraldo Magela

Ivan Valente
José Dirceu

PMDB

Bloco (PFL, PST)

PT

Carlilo Merss
João Coser
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Chico Sardelli
Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
João Mendes
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Mussa Demes
Pauderney Avelino

Armando Monteiro
Germano Rigotto
João Eduardo Dado
Jorge Tadeu Mudalen
Michel Temer
Milton Monti
Pedro Novais

Bloco (P5B, PCdoB)

PPB

Edinho Bez (PMDB)
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior
Max Rosenmann (PMDB)

Delfim Netto
Eni Voltolini

Francisco Dornelles
Salomão Cruz

Iberê Ferreira
1 vaga

1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Corrêa

Sérgio Miranda

Bloco (PSB, PCdoB) Bloco (PDT, PPS)

2 vagas Gonzaga Patriota
1 vaga

1 vaga Regis Cavalcante

Bloco (PL, PSL)

Francisco Silva (Licenciado)

Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 161

Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

Bloco (POT, PPS)

João Eduardo Dado (PMOB)
Pedro Eugênio

Eujácio Simões

Emerson Kapaz
Rubens Furlan

Bloco (PL, PSL)

Marcos de Jesus
Fernando Zuppo (S. Partido)1

Medeiros
1 vaga

....."'........- ,
~. -,



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Chiquinho Feitosa
João Almeida

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal

Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
1° Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2° Vice·Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Antonio Feijão

Titulares

Antonio Cambraia
Antônio Jorge
Juquina
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6
Salvador Zimbaldi

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Armando Abllio
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Bloco (PFL, PST)

Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Itamar Serpa

Jovair Arantes
Max Mauro

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Aommel Feij6
Saulo Coelho

Saulo Pedrosa

Francisco Garcia
Gervásío Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Moreira Ferreira

Bloco (PFL, PST)

Eliseu Resende
José Carlos Fonseca Jr.

Lael Varella
Pedro Bitlencourt

Yvonlton Gonçalves

PMOB

Ariston Andrade
Cleuber Carneiro
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Remi Trinta
Ursicino Queiroz

PMOB

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

IIdefonso Cordeiro
Ivanio Guerra

João Caldas (PL)
José Mendonça Bezerra

Kátia Abreu
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PSB, pedoB)

José Carlos Aleluia (PFL)

Bloco (PSB, pedoB)

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
Clemenlino Coelho

PT

PPB

Anfbal Gomes
Edinho Bez
Flávio Derzi

Jorge Wilson
Salatiel Carvalho

Avenzoar Arruda
Jorge Bi tlar
Luiz Alberto

Hadoldo Lima (PcdoB)
Romel Anizio

Jandira Feghali

Olimpio Pires
Pedro Pedrossian (PPB)

Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Darcfsio Perondi
Jonival Lucas Júnior
Jorge Alberto
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

PT

PPB

Dr. Antonio Cruz
Euler Morais

Itamar Serpa (PSDB)
Jonival Lucas Júnior

Jorge Pinheiro
Marcelo Castro
Waldemir Moka

1 vaga

AnaCorso
Luci Choinacki

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Teima de Souza

Almerinda de Carvalho
Ezidio Pinheiro (PSB)

Mirian Reid (PSB)
Pastor Amarildo

José Aleksandro

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

Eber Silva (PST)
Jandira Feghali

Bloco (POT, PPS)

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Secretária: Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, 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 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 155
Telefones: 318·7016 a 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
2° Vice-Presidente: Angela Guadagnin (PT)
3° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)

Elias Murad (PSDB)
José Egydio

Sem Partido
Pimentel Gomes (PPS)

Marcos de Jesus
Oliveira Filho

1 vaga



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Freire Júnior (PMDB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice·Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Titulares Suplentes

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Haroldo Bezerra
Márcio Matos
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Reis
1 vaga

Candinho Mattos
Carlos Dunga

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Silas Câmara
Silvio Torres

Viltorio Medioli
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PFL, PST)

Bloco (POT, PP5)

Bloco (PL, PSL)

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Cabo Júlio
João Tota (PPB)

Pedro Valadares
1 vaga

Giovanni Queiroz
João Sampaio

PT

Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello

Igor Avelino
João Magalhães

José Chaves
Marcos Uma

Marcus Vicente (PSDB)
Osmar Terra

PPB

Pedro celso
João Coser
Luiz Sérgio

Nilson Moura

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Antônio Carlos Konder Reis
Francistônio Pinto

lédio Rosa
Luiz Moreira

Milton Barbosa
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Airton Cascavel
Lael Varella (PFL)

Asdrubal Bentes
Damião Feliciano
João Henrique
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Pedro Chaves

Philemon Rodrigues
Robério Araújo

Gonzaga Patriota
Wanderley Martins

Aracely de Paula
Eliseu Resende
Ildefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Uma
Oscar de Andrade
Pauo Gouvêa
Pedro Fernandes
Raimundo Santos

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Ary Kara
Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (P5B, pedoB)

Carlos Santana
Manoel Vitória
Nelson Pellegrino
Teima de Souza

Alcione Athayde
Eduardo Campos

Almeida de Jesus

Eurlpedes Miranda

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada

Dino Fernandes
José Carlos Elias

Lúcia Vânia
Nárcio Rodrigues

Nelson Marquezelli

Carlos Santana
João Magro

Waldomiro Fioravante

Arnaldo Faria de Sá
Odelmo Leão

1 vaga

Coriolano Sales
Edinho Bez

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

Almerinda de Carvalho
Damião Felíciano (PMDB)

João Ribeiro
1 vaga

PT

PPB

PMOB

Bloco (PSB, pedoB)

Vivaldo Barbosa

Alexandre Santos
Candinho Mattos
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

Avenzoar Arruda
Jair Meneguellí
Paulo Paim

Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin

Herculano Anghinetti
Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa

Freire Júnior
João Tota (PPB)
Laire Rosado
Uno Rossi (PSDB)
Zé Gomes da Rocha

Medeiros

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 46
Telefones: 318-6987/6990/700417007 FAX: 318·2152

1 vaga
PTN

José de Abreu

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Airton Cascavel (PPS)
1° Vice-Presidente: Eurfpdes Miranda (PDT)
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)

Secretário: Ruy Ornar Prudência da Silva
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 a 318·6976 Fax: 318-2153

Suplentes

Airton Roveda
Alex Canziani

Bloco (P50B, PTB)
Affonso Camargo
Basflio Villani

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Philemon Rodrigues (PL)
1° Vice·Presidente: Robério Araújo (PL)
2° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
3° Vice·Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares



Bloco (PFL, PST)
Alceste Almeida (PMDB)
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim Francisco
José Thomaz Nonõ
Mário de Oliveira (PMDB)
Werner Wanderer

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Feijão
Danilo de Castro
Josué Bengtson
Luiz Fernando (PPB)
Ricardo de Freitas
Sérgio Carvalho

Bloco (PFL, PST)
Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco

PMOB

Alceste Almeida
Elcione Barbalho
Freite Júnior
Jurandil Juarez
Mauro Lopes

PT
Babá
Manoel Vitório
Marcos Afonso

PPB

Dr. Benedito Dias
Salomão Cruz

Suplentes

Anivaldo Vale
Badu Picanço

Haroldo Bezerra
João Castelo
Márcio Matos

Marinha Raupp

Euler Ribeiro
João Ribeiro
Kátia Abreu

Luisinho
Sérgio Barcellos

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mário de Oliveira
Nair Xavier Lobo

Avenzoar Arruda
Tilden Santiago
Wellington Dias

Pastor Amarildo
1 vaga

Paulo Kobayashi
Paulo Mourão
Vittório Medioli

PMOB
Alberto Fraga
Elcione Barbalho
Hélio Costa
Itamar Serpa (PSDB)
Jorge Wilson
José Lourenço
Leur Lomanto
Maria Elvira
Maria Lúcia

PT
Aloizio Mercadante
Fernando Gabeira (PV)
Milton Temer
Paulo Delgado
Waldir Pires

PPB

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

Edison Andrino
Eunrcio Oliveira
Fernando Diniz

Flávio Derzi
Germano Rigotto

Laire Rosado
Lamartine Posella

Marcelo Barbieri
Paulo Lima

José Genorno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Tilden Santiago

Bloco (PSB, PCdoB)

Socorro Gomes Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin José Antonio Almeida

Cunha Bueno
Linceln Portela (PSL)
Marcelo Barbieri (PMDB)
Wagner Salustiano

Celso Russomanno
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (POT, PPS)

Eurfpedes Miranda

Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo li, Térreo, Ala A. Sala 55
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

Márcio Bittar

José Aleksandro

Fax: 318-2145

Aldo Rebelo
Haroldo Lima
Pedro Valadares

João Herrmann Neto
Neiva Moreira
Rubens Furlan

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (POT, PPS)

Alexandre Cardoso
Delfim Netto (PPB)
Wanderley Martins

Airton Dipp
Fernando Coruja
Salomão Gurgel

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Luiza Erundina (PSB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Ferraço (PPS)
2° Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Secretária: Walbia Lóra
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 125
Telefones: 318-8266/6992 a 6996 Fax: 318-2125

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA

Presidente: Hélio Costa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Wilson (PMDB)
2° Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
3° 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

Suplentes

Alberto Goldman
Antonio Feijão
Antonio Kandir

Dr. Heleno
Manoel Salviano
Murilo Domingos

Nelson Otoch
Sérgio Reis

Cabo Júlio
De Velasco

Proposição:

Bloco (PL, PSL)

Mattos Nascimento
Robério Araújo

Autor: Mesa Diretora



Titulares

Antônio Jorge
Bonifácio de Andrada
Feu Rosa
João Castelo
Udia Quinan
Márcio Matos
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Edir Oliveira
Luiz Ribeiro

Osmânio Pereira
Sebastião Madeira

Sérgio Reis
Veda Crusius

2 vagas

Avenzoar Arruda
João Paulo
Professor Luzinho

Almerinda de Carvalho
Edmar Moreira
Pastor Amarildo

PT

PPB

Fernando Ferro
Geraldo Magela

Maria do Carmo Lara

Antonio Joaquim Araújo
2 vagas

Secretária: Cláudia Braga T. De Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefone: 318-7958/318-7959 Fax: 318-2889

Gerson Gabrielli
Jaime Martins
José Thomaz Nonô
Ney Lopes
Pedro Bittencourt
Rodrigo Maia

Armando Monteiro
Benito Gama
Gastào Vieira
João Colaço
João Magalhães
Silas Brasileiro

Bloco (PFL, PST)

Celcila Pinheiro
Costa Ferreira
Gervásio Silva

Ildefonço Cordeiro
Luiz Durão

Zezé Perrella

PMDB

Anlbel Gomes
Jorge Pinheiro

Jurandil Juarez
Laire Rosado

Marcus Vicente (PSDB)
Teté Bezerra

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Pompeo de Mattos
Ricardo Ferraço

Lincoln Portela

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Haroldo Lima
Sérgio Novais

Fernando Coruja
Regis Cavalcante

Eujácio Simões



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

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" Secretária: Maria Terezinha Donati

Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·8
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140Proposição: PEC n° 53/99 Autor: Senado Federal

Salomão Gurgel

Eujácio Simões

Milton Temer (PT)

Bloco (PL, P5L)

PV

Neiva Moreira

Ronaldo Vasconcello

Wellington Dias (PT)

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
Autor: Ubiratan Aguiar

e Outros

Bloco (PMDB, P5T, PTN)

Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
1° Vice·Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice·Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)

Titulares

Bloco (P5DB, PTB)

Antônio Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Bloco (PFL, P5T)

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Rubem Medina

PMDB

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
João Mendes
Paulo Lima
Pedro Novais

PT

Aloisio Mercadante
Orlando Desconsi
Ricardo Berzoini

PPB

Suplentes

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia

Felix Mendonça
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
Zila Bezerra

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga

Antônio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Nelson Proença

Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Geraldo Magela
João Coser

José Pimentel

Proposição: PEC 0076/99

Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
1° Vice· Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Bloco (P5DB, PTB)

Adolfo Marinho
Antônio Jorge'
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia (Licenciada)
Marisa Serrano
Rommel Feijó

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Antonio Feijão (PSDB)
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado
Luiz Biltencourt

PFL

Suplentes

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Juquinha
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Pedro Chaves
6 vagas

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

Pedro Eugênio

Eliseu Moura
Herculano Anghinetli

João Pizzolatti

Bloco (PSB, pedoB)
2 vagas

Bloco (PDT, PPS)

Emerson Kapaz

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
lldefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

Avenzoar Arruda

PT

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz Nonõ
Luiz Durão

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Jorge Bittar



Babá
José Pimentel
1 vaga

Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

Enio Bacci

Inácio Arruda

Eujácio Simões

Agnaldo Muniz

3 vagas

PPB

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

POT

Serafim Venzon

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

João Hermann Neto

PV

Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado

Confúcio Moura
João Colaço
José índio
Moacir Micheletto
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

3 vagas

Dilceu Sperafico
Salomão Cruz
Vadão Gomes

Agnelo Queiroz
Ezrdio Pinheiro

PMOB

PT

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Barcellos
2 vagas

6 vagas

3 vagas

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga

2 vagas

Clemenlino Coelho (PPS) Pedro Eugênio (PPS)
Bloco (POT, PPS)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Márcio Bittar
1 vaga

Proposição: PLP 167/00 Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSOB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMOB)
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"

PHS

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 APROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 145, 11,

E § 20 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Proposição: PEC n° 222/00 Autor: Juquinha e outros
Presidente: Gervásio Silva (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSOB)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)

Titulares Suplentes

Anivaldo Vale
Antônio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welinton Fagundes
Xico Graziano
Zila Bezerra

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PFL, PST)

Carlos Dunga
Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo Germano

Eujácio Simões

Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSOB, PTB)

Bispo Rodrigues

Jovair Arantes
Saulo Coelho

Sérgio Carvalho
5 vagas



Márcio Matos Proposição: PEC 254/00 Autor: Senador Federal e
Paulo Feijó Outros
Sérgio Barros Presidente: Pedro Chaves (PMDB)

Bloco (PFL, PST)
1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)

Cleuber Carneiro Costa Ferreira 3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB)
Gervásio Silva Expedito Júnior Relator: João Castelo (PSDB)
Gilberto Kassab Neuto Lima Titulares Suplentes
Ivanio Guerra Osvaldo Coelho
Santos Filho Pedro Bittencourt
Werner Wanderer Pedro Irujo Bloco (PSOB, PTB)

PMOB Antônio Jorge João Leão (PPB)
Anfbal Gomes Norberto Teixeira B.Sá Uno Rossi
Damião Feliciano 5 vagas Chiquinho Feitosa Lúcia Vânia
Edison Andrino João Castelo Ricardo Rique
Marcelo Teixeira José Teles Ricarte de Freitas
Osmar Serraglio Murilo Domingos 3 vagas
Roland Lavigne Nilo Coelho

Paulo Mourão

PT

Fernando Ferro Henrique Fontana
Bloco (PFL, PST)

Luciano Zica Jorge Bitlar Ariston Andrade Cleuber Carneiro
Padre Roque Luiz Sérgio Darci Coelho Costa Ferreira

Jaime Fernandes Jairo Carneiro

PPB Osvaldo Coelho Kátia Abreu
Ronaldo Caiado Paes Landim

Dilceu Sperafico Hugo Biehl Wilson Braga Vilmar Rocha
Eni Voltolini Luiz Carlos Heinze
Márcio Reinaldo Moreira Salomão Cruz PMOB

Bloco (PSB, PCdoB) Marcelo Castro
Murilio Ferreira Lima

José Antonio Almeida Gonzaga Patriota Osvaldo Reis
Tânia Soares 1 vaga Pedro Chaves

Teté Bezerra

Bloco (POT, PPS)
1 vaga

Airton Dipp João Sampaio
João Herrmann Neto 1 vaga

Avenzoar Arruda

Bloco (PL, PSL)
João Grandão
Wellington Dias

Ronaldo Vasconcellos José Aleksandro

PTN Enivaldo Ribeiro

José de Abreu 1 vaga Pastor Amarildo
Roberto Balestra

Euler Morais
Igor Avelino

Jonival Lucas Júnior
Múcio Sá (PTB)

2 vagas

PT

Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitório

PPB

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais - Anexo 11 - Sala 165·B
Telefone: 318-7064/318-7060 Fax: 318-2140

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318·7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 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"

Bloco (POT, PPS)

Clementino Coelho
Neiva Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

PHS
Pauderney Avelino (PFL)

Regis Cavalcante
Wolney Queiroz

2 vagas

Marcos de Jesus

1 vaga



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"

Eurfpedes Miranda

Oscar Andrade

José de Abreu

Bloco (PL, PSL)

PTN

Giovanni Queiroz

Robério Araújo

1 vaga

Autor: Poder ExecutivoProposição: PEC n° 289/00

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 (PSOB, PTB)

Badu Picanço
Eduardo Seabra
Expedito Júnior
Fátima Pelaes
Juquinha
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Suplentes

Antonio Feijão
Candinho Mattos

Itamar Serpa
Josué Bengtson

Nicias Ribeiro
Osmânio Pereira

Renildo Leal
Saulo Coelho

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° a08-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
2° DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)
Proposição: PEC 308-A/96 Autor: Jandira Feghali

e Outros
Presidente: Claudio Cajado (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Dantas (PST)
2° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: José Teles (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PFL, PST)
Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Darci Coelho
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moroni Torgan

Alceste Almeida
Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Aldir Cabral
Celcita Pinheiro

Francisco Garcia
João Ribeiro (Licenciado)

Pauderney Avelino
Sérgio Barcellos

PMOB

Alberto Fraga
5 vagas

PT

3 vagas

PPB

Antônio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Múcio Monteiro (PFL)
José Teles
Ricardo Rique
1 vaga

lédio Rosa
Laire Rosado
Luiz Dantas
Pedro Irujo (PFL)
Remi Trinta
1 vaga

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Mário Assad Júnior

PFL

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó
5 vagas

6 vagas

Almerinda de Carvalho
Moroni Torgan

Ney Lopes
Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota

Agnaldo Muniz

Roberto Balestra
2 vagas

Bloco (PSB, pedoB)

2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Airton Cascavel

PT

Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha
Manoel Vitório
Vanessa Grazziotin ( PC do B)

PPB

Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo

Agnelo Queiroz (PC do B)
3 vagas

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl



1 vaga 1 vaga José Carlos Coutinho
Paulo Marinho

POT
Vilmar Rocha

João Sampaio Olimpio Pires

Bloco (PSB, PCdoB) Carlito Merss
Jandira Feghali 1 vaga Geraldo Magela

Waldir Pires
Bloco (PL, PSL) 1 vaga

Philemon Rodrigues José Aleksandro

PPS Eni Voltolini
Luiz Fernando

Agnaldo Muniz 1 vaga Nelson Meurer

PHS

Ojalma Paes 1 vaga José Roberto Batochio

Paulo Braga
Paulo Gouvêa

Pedro Fernandes

PT

João Paulo
3 vagas

PPB

Or. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

POT

Fernando Coruja

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE Bloco (PL, PSL)

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000, Marcos Cintra (PFL)

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 1° DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO PPS

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE Agnaldo Muniz

NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11- Pavimento Superior- Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida 1 vaga

Eujácio Simões

Regis Cavalcante

Proposição: PEC 281/00 Autor: Senado Federal
PHS

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Aédio Rosa (PMOB)
10 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSOB)
20 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
30 Vice-Presidente: Átila Uns (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titulares

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampoio 06ria
Sérgio Guerra

1 vaga

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia (licenciada)
Roberto Jefferson

1 vaga

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra

Renlldo Leal
3 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Proposição: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

10 Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSOB)

Titulares Suplentes

Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

B.Sá
Fernando Gonçalves
Odflio Balbinotti
Max Mauro
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Suplentes

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Átila Lins
Chico Sardelli
Jairo Carneiro

lédio Rosa
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar



Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PL, P5L)

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva

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"

POT

Sérgio Miranda

5uplentes

PFL

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

PMOB

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
2 vagas

P50B

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basflio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

PT

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgflio Guimarães

1 vaga

PPB
Eliseu Moura

Enivaldo Ribeiro
Gerson Peres

1 vaga

prB

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga

por

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Bloco (P5B, PCdoB)

Eduardo Campos

Eurrpedes Miranda
1vaga

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigolto
José Priante
Luiz Biltencourt
Paulo Lima
1 vaga

Titulares

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Felter Júnior
João Pizzolalti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

1 vaga

1 vaga

Fax: 318-2140

Fernando Coruja

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

Elcione Barbalho
Moacir Michelelto

5 vagas

Fernando Gabeira (PV)

Gervásio Silva
José Carlos Coutinho

José Mendonça Bezerra
Luis Barbosa

Milton Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

1 vaga

PT

PFL

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Vanessa Grazziotin

PP5

PH5

Cleonãncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

Adão Preito
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

Carlos Dunga
Francistônio Pinto (PFL)
Glycon Terra Pinto
Luiz Biltencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe
1 vaga

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
1 vaga

Pompeo de Maltos

Bloco (PL, P5T. PMN, P50, P5L)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437 18418 Fax: 318-8418

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigolto (PMDB)
10 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos (8. Par!.)



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

Bloco (PSOB, PTB)

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

Proposição: RCP 2/99

Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Autor: Sérgio Carvalho e Outros

Suplentes

Badu Picanço
Bonifácio de Andrada

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro

Titulares

Alex Canziani
Alexandre Santos
Iris Simões
Léo Alcântara
Max Rosenmann
Silvio Torres

Darcfsio Perondi
Geovan Freitas
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo
Ricardo Izar

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Basflio Villani
Fernando Gonçalves

Juquinha
Pedro Canedo

Raimundo Gomes de Matos
Veda Crusius

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Antônio do Valle
João Magalhães

Jorge Pinheiro
José Borba

Pedro Chaves
Ricardo Izar

PFL

Alceste Almeida
Confúcio Moura
Asdrubal Bentes

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Jorge Costa (PT)
Osvaldo Reis

1 vaga

Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Mendonça Bezerra
José Rocha
José Múcio Monteiro

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Roberto Pessoa
Ronaldo Vasconcellos (PL)

Chico Sardelli

PFL

~irton Cascavel (PPS)
Atila Lins
Luciano Castro

Expedito Júnior
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha
Pedro Celso

PT

Geraldo Magela
José Genorno

Tânia Soares (PCdoB)

Babá
Nilson Mourão

Almir Sá
Luiz Fernando

PT

PPB

POT

2 vagas

João Tota
Salomão Cruz

Eurico Miranda
José Janene

Olimpio Pires

PPB

POT

Herculano Anghinetti
José Janene

João Sampaio

Giovanni Queiroz Eurfpedes Miranda Bloco (PSB, pedoB)

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco (PL, PSL)

Aldo Rebelo Eduardo Campos

Bloco (PL, P5L)

Presidente: Aldo Rebelo (PcdoB)
1° Vice-Presidente: Nelo Rodollo (PMDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Silvio Torres (PSDB)

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7067/318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR A REGULARIDADE

DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE
ACBFEANIKE

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11- Sala 151-B
Telefones: 318-8430 / 7064 / 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."

Robério Araújo

Renildo Leal (PTB)

Proposição: RCP 3/99

José Aleksandro

PHS
Francisco Rodrigues (PFL)

Autor: Aldo Rebelo e Outros

Luciano Bivar

Rubens Furlan

Proposição: RCP 5/99

Pastor Valdeci Paiva

PPS

Regis Cavalcante

Autor: Deputado Luiz Antonio
Fleury e Outros



Presidente: Luiz Antonio Fleury (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: Damião Feliciano (PMDB)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2° Vice-Presidente: João Coser (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Anivaldo Vale (PSOB)

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PSOB, PTB)

Anivaldo Vale
Luiz Antonio Fleury
Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

Bloco (PFL, PST)

Alax Canziani
Clovis Volpi

Léo Alcântara
Saulo Coelho

Augusto Franco
Anivaldo Vale
Nelson Otoch
Sérgio Reis

Bloco (PFL, PST)
Carlos Alberto Rosado
Francisco Garcia
Roberto Pessoa

Clovis Volpi
Eduardo Seabra

Luiz Ribeiro
1 vaga

Cleuber Carneiro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira

Chico Sardelli
Corauci Sobrinho
Robson Tuma

Luiz Durão
Neuton Lima

1 vaga

PMOB
Damião Feliciano
João Matos
Norberto Teixeira

João Henrique
José Borba

1 vaga

PMOB

Lamartine Posella João Eduardo Dado
PT

Marcelo Barbieri 2 vagas João Coser Avenzoar Arruda
Roland Lauigne José Pimentel Waldomiro Barancelli Fioravante

PT PPB

Iara Bernardi José Pimentel Augusto Nardes José Janene
Ricardo Berzoini Tel ma de Souza Luiz Fernando Simão Sessim

PPB

Celso Russomanno Wagner Salustiano
Bloco (PSB, PCdoB)

Cunha Bueno 1 vaga Paulo Baltazar Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, PCdoB)
Bloco (POT, PPS)

Kincas Mattos Aldo Rebelo

Bloco (POT, PPS)
Regis Cavalcante Pompeo de Mattos

João Eduardo Dado (PMDB) João Herrmann Neto

Bloco (PL, PSL) Bloco (PL, PSL)
Bispo Wanderval De Velasco

PTN
Magno Malta Eujácio Simões

José de Abreu 1 vaga

Secretário: Francisco de Assis Oiniz PV
Local: Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-8436 Fax: 318-2182 Geraldo Magela (PT) Tânia Soares (PCdoB»)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS POSSíVEIS
IRREGULARIDADES ATENTATÓRIAS AOS

PRINCípIOS CONSTITUCIONAIS DA
LEGALIDADE, DA MORALIDADE

ADMINISTRATIVA E DA ECONOMICIDADE,
NAS OBRAS INICIADAS E NÃO CONCLUíDAS

E NOS BENS IMÓVEIS QUE NÃO
ESTÃO SENDO UTILIZADOS,

OU UTILIZADOS INADEQUADAMENTE,
PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL"

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)

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

Fax: 318-2182

Proposição: RCP 21/96

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-8786

Autor: Augusto Nardes e outrosProposição: RCP 15/95

,- . ..: . " -.. ~.



Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Alberto Goldman
Danilo de Castro
Fernando Gonçalves
Márcio Fortes

Bloco (PFL, PST)

João Carlos Bacelar
José Carlos Fonsceca Jr.
Pedro Bittencourt

PMDB

Gustavo Fruet
Rita Camata
Wagner Rossi

PT

Ivan Valente
Milton Temer

PPB

Suplentes

Antonio Kandir
Luiz Carlos Hauly
Roberto Jefferson

Veda Crusius

Ney Lopes
Paes Landim

Rubem Medina

Antônio do Valle
José Borba

José Lourenço

José Pimentel
Ricardo Berzoini

Titulares

Antonio Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Sílas Câmara
Zenaldo Coutinho

Aldir Cabral
Darci Coelho
Francisco Rodrigues
Gilberto Kassab
Jairo Carneiro

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Armando Abflio
Badu Picanço
Sérgio Barros

Sérgio Carvalho
ZHa Bezerra

Bloco (PFL, PST)

Chico Sardelli
Luiz Moreira

Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Vvonilton Gonçalves

PMDB

Alceste Almeida
3 vagas

PT
Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

Haroldo Uma

João Tota
Ricardo Barros

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PDT, PPS)

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso

PPB

João Tota
Luiz Fernando

Babá
Ivan Valente

Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

Nelson Proença (PMDB) José Roberto Batochio Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Socorro Gomes
Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus

PTN

José de Abreu

Secretário: Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-8429

João Caldas

1 vaga

Fax: 318-2182

Bloco (PDT, PPS)

Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PHS

Neiva Moreira

José Aleksandro

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)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"APURAR AS ATIVIDADES, RELAÇÕES 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 VIGILÂNCIA DA AMAZÕNIA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO
ESTUDO DAS REFORMA POlÍTICAS

Proposição: RCP 23/96 Autor: Deputado Arlindo Chinaglia
e Outros

Pompeo de Mattos (PDT)
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318·7061

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anfzio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Bonifácio de Andrada

1 vaga

Fax: 318-2182

Suplentes

André Benassi



Custódio Mattos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feijó
Salvador limbaldi
Xico Graziano

Aracely de Paula
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Mendes
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

Coriolano Sales
João Colaço
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
1 vaga

Anivaldo Vale
Dino Fernandes

Fernandes Gonçalves
Júlio Semeghini

Rafael Guerra
Roberto Jefferson

Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

lulaiê Cobra

Bloco (PFL, PSn

Aldir Cabral
José Rocha

Mário Assad Júnior
Neuton Uma

Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

2 vagas

PMOB

Gastão Vieira
Jorge Pinheiro

Laire Rosado
Mário de Oliveira
Osmar Serraglio

Paulo Lima
2 vagas

PT

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, 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 § 10 DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 20 DO REFERIDO

ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE
EMPRESAS JORNALÍSTICAS E DE

RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E
IMAGENS", E À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 455, DE 1997, "QUE DÁ

NOVA REDAÇÃO AO ART. 222 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Waller Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Genofno
Virgflio Guimarães

PPB

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
Santos Filho
Vic Pires Franco
José Carlos Fonseca Jr.

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian

Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustiano

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima
José Antonio Almeida

Bloco (POT, PPS)

João Sampaio
Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Dr. Hélio
Rubens Bueno

Bispo Wanderval
Uncoln Portela

PMOB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

PSDB

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
José Thomaz NonO (PFL)
Luisinho (PST)
Roberto Brant (PFL) (Licenciado)
Vittorio Medioli

PT

Maria Elvira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

PHS

Roberto Argenta Régis Cavalcante (PPS)

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas



PPB João Paulo
Professor Luizinho

Antonio Joaquim Araújo José Janene 1 vaga
Oliveira Filho (PSDB) Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano 1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
PTB Herculano Anghinetti

José Unhares
José Carlos Martinez Iris Simões
1 vaga Murilo Domingos

POT Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

José Genofno
Paulo Delgado

Virgllio Guimarães

PPB

3 vagas

PTB

Walfrido Mares Guia

POT
Bloco (P5B, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares Djalma Paes

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS A

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

De Velasco Lincoln Portela

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 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

PFL

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator:

Titulares

PFL

Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
F Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paes Landim

Albérico Filho
Freire Júnior
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgilio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Marcio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra

PMOB

PSOB

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Adolfo Marinho
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

Proposição: PLP 9/99

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

PMOB

Autor: Poder Executivo

Suplentes

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Vilmar Rocha

1 vaga

Geraldo Magela

PT

Gilmar Machado

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas



Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060

Pedro Chaves
Wilson Santos

PSOB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia (Licenciada)
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT

Dr. Rosinha Ângela Guadagnin
Fernando Ferro Jair Meneguelli
Gilmar Machado Márcio Matos (S. Part.)
1 vaga 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo (PL)
Nilton Baiano (Licenciado) Yvonilton Gonçalves (PFL)

PTB

Max Mauro Chico da Princesa (PSDB)
1 vaga Walfrido Mares Guia

Marcos de Jesus

Alceu Collares

Djalma Paes

POT

Dr. Hélio

Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Remi Trinta

Pauderney Avelino Luciano pjzzatto
Rubem Medina Paes Landim
1 vaga Robson Tuma

PMOB

Coriolano Sales Antônio do Valle
Edinho Bez Armando Monteiro
Nelson Proença Euler Morais
Paulo Lima Flávio Derzi
Pedro Chaves Freire Júnior
Salatiel Carvalho Milton Monti

PSDB

Antonio Cambraia Adolfo Marinho
Antonio Kandir Jovair Arantes
Danilo de Castro Luiz Carlos Hauly
Manoel Salviano Nilo Coelho
Narcio Rodrigues Sampaio Dória
Veda Crusius Xico Graziano

PT

Geraldo Magela Carlos Santana
João Coser João Grandão
Ricardo Berzoini José Pimentel
Wellington Dias Milton Temer

PPB
Edmar Moreira Delfim Netto
José Janene Herculano Anghinetti
Luiz Fernando Márcio Reinaldo Moreira

PTB

Eduardo Paes (Licenciado) Fernando Gonçalves
Rodrigo Maia José Carlos Elias

POT

Pompeo de Mattos

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Bloco (P5B, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

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)

Proposição: PEC 277/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basflío Villani (PSDB)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11. S/165-B
Telefone: 318-7061

Djalma Paes

Eujácio Simões

Enio Bacci

Suplentes

Corauci Sobrinho
Darci Coelho

João Carlos Bacelar
José Carlos Coutinho

PFL

Jorge Khoury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior
Mussa Demes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares



Titulares

Badu Picanço
Basflio Villani
Clovis Volpi
João Almeida
Luiz Antonio Fleury
Márcio Fortes
Roberto Jefferson
Vitlório 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

Carlos Santana
Jaques Wagner
Luciano Zica

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Expedito Júnior
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Jovair Arantes

Juquinha
Nicias Ribeiro

Paulo Feij6
Rodrigo Maia (PFL)

Bloco (PFL, PSn

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Mussa Demes
Paulo Marinho
Paulo Octávio

Werner Wanderer

PMDB

Armando Monteiro
Edinho Bez

Gastão Vieira
Salatiel Carvalho

2 vagas

PT

Fernando Ferro
2 vagas

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
10 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
Titulares

PFL

Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMDB

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas

PSDB

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT

Suplentes

Celcita Pinheiro
Cesar Bandei ra

Kátia Abreu
Marcondes Gadelha

Nice Lobão
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

PPB
4 vagas 4 vagas

José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

Almir Sá
Roberto Balestra

Romel Anizio

Haroldo Lima
Miriam Reid

Airton Dipp
Pedro Eugênio

Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Miranda

1 vaga

Bloco (PDT, PPS)
João Hermann Neto

Olímpio Pires

PPB

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

PTB

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

João Caldas
Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões
Nelson Marquezelli
1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba

PV
Fernando Gabeira 1 vaga PDT

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior. Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7052 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 § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Djalma Paes

Coriolano Sales (PMDB)

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Enio Bacci

Bispo Wanderval

Autor: Senado FederalProposição: PEC 374/96



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)
10 Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
20 Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
30 Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (P50B, PTB)

Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Maria Abadia (Licenciada)
Marinha Raupp

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
10 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: João Pizzolatli (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

PFL

Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

PT

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira

PMDB

PSDB

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Kátia Abreu
Moreira Ferreira

Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

1 vaga
Dr. Benedito Dias

Miriam Reid

Jandira Feghali

Robério Araújo

Ivan Paixão

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

POT

Dr. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

PPS

Regis Cavalcante

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

Wellington Dias
3 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Max Mauro
1 vaga

Eber Silva

PT

PPB

PTB

POT

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

4 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Renildo Leal
1 vaga

Pompeo de Mattos

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga



Bloco (PL, P5T, PMN, P5D, P5L)

Almeida de Jesus (Licenciado) Remi Trinta Haroldo Lima

Bloco (P5B, pedoB)

1 vaga

PV

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Bloco (PL, P5L)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PP5

Marcos Cintra (PFL)

Agnaldo Muniz

1 vagaSérgio Novais

PV

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.

Proposição: PL 293/91 Autor: Senado Federal
Presidente: José Indio (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)

Titulares Suplentes

Rubens Furlan

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

5uplentes

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio

Danilo de Castro
Iris Simões

José Carlos Elias
Jutahy Junior

Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Silvio Torres

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR APROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCISO

CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNICrPIO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES

DE VICE-PREFEITO"
Proposição: PEC 98/99

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice·Presidente: Alex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)

Titulares

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

Bloco (PMDB, P5T, PTN)
Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
FrancistOnio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Avenzoar Arruda
Márcio Matos (S. Part.)
2 vagas

Cezar Schirmer
5 vagas

PFL
Adauto Pereira

Gilberto Kassab
Kátia Abreu

Pedro Pedrossian
Zila Bezerra

1 vaga
PT

4 vagas

Carlos Mosconi
Clovis Volpi
lris Simões
Luiz Antonio Fleury
Max Rosenmann
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Santos Filho

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PFL, P5T)

Armando Abflio
Arnon Bezerra

Eduardo Barbosa
José Coimbra

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Renlldo Leal

Rose de Freitas

Cleubar Carneiro
Gilberto Kassab

Jaima Fernandes
José Carlos Aleluia

Laura Carneiro
Mário Assad Júnior

Antonio Joaquim Araújo
Pedro Henry (PSDB)
Simão Sessim

Fernando Zuppo

PPB

PDT

Telmo Kirst
2 vagas

Eber Silva

Darclsio Perondi
José Borba
José índio
Ricardo Izar
Saraiva Felipe
1 vaga

PMDB

José Borba
5 vagas



PT PSOB

Ivan Valente
Luciana Zica
Marcos Afonso

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Jaques Wagner

PPB

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini

Celso Russomanno
Mário Negromonte (PSDB)

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Iara Bernardi
Marcos Rolim
2 vagas

PT
Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Alexandre Cardoso
1 vaga

Paulo Baltazar
1 vaga Augusto Nardes

Edmar Moreira
Wagner Salustiano

PPB
Celso Russomanno

2 vagas

Dr. Hélio
Emerson Kapaz

Bloco (POT, PPS)

Fernando Coruja
Pedro Eugênio Luiz Antonio Fleury

Roberto Jefferson

PTB

Fernando Gonçalves
1 vaga

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PL, PSL)

José Egydio
José Roberto Batochio

POT
Coriolano Sales (PMDB)

Rubens Furlan (PPS)

PHS

Regis Cavalcante (PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida Aldo Rebelo

Secretária: Leila Machado
Local: Anexo li, pavimento superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431 Fax: 31802140

Bloco (PL, PST, PMN. PSO. PSL)

Lincoln Portela João Caldas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Titulares Suplentes

Secretário: Sflvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

Suplentes

Airton Cascavel

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Dr. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)

Titulares

Cesar Bandeira
Francisco Garcia

Paes landim
Raimundo Santos
Werner Wanderer

2 vagas

PFL

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
2 vagas

PMOB

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
1 vaga

Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

4 vagas
Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues

Bloco (PSDB. PTB)

Augusto Franco
Iris Simões

Mareio Fortes
Maria Abadia (Licenciada)



Ricardo Ferraço Nelson Marquezelli Titulares Suplentes
Rodrigo Maia Paulo Kobayashi
Salvador Zimbaldi Romeu Queiroz PFL
Walfrido Mares Guia Zenatdo Coutinho

Bloco (PMOB, PST, PTN) Antônio Carlos Konder Reis Cesar Bandeira
Jaime Martins Francisco CoelhoHermes Parcianello 7 vagas
Laura Carneiro lldefonço CordeiroJorge Pinheiro

Marçal Filho Leur Lomanto (PMDB) João Mendes

Marcelo Barbieri Paes Landim José Carlos Fonseca Jr.

Maria Elvira Paulo Magalhães Sérgio Barcellos

Nelson Proença Vilmar Rocha 1 vaga

Pinheiro Landim

PFL
PMOB

Arolde de Oliveira Francisco Rodrigues Darcfsio Perondi Cezar Schirmer
Corauci Sobrinho Kátia Abreu Edison Andrino Germano Rigotto
Gerson Gabrielli Moroni Torgan Elcione Barbalho Maria Elvira
Luciano Pizzatto Paulo Marinho Luiz Biltencourt 3 vagas
Paulo Octávio Zezé Perrella Rita Camata
Rubem Medina José Carlos Fonseca Jr. 1 vaga
Vic Pires Franco 1 vaga

PSOB
PT Adolfo Marinho Custódio Maltos

Jorge Bittar 4 vagas Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Professor Luizinho Carlos Mosconi João Almeida
2 vagas Luiz Carlos Hauly Mareio Fortes

Paulo Kobayashi Ricardo Ferraço
Zulaiê Cobra Saulo Pedrosa

PPB

Cunha Bueno Celso Russomanno PT

Eliseu Moura Yvonilton Gonçalves Gilmar Machado Eduardo Jorge (Licenciado)
Wigberto Tartuce 1 vaga João Paulo Virgflio Guimarães

José Genofno 2 vagas

POT Milton Temer

Dr. Hélio Luisinho

Bloco (PSB, PCdoB) PPB

1 vaga 1 vaga
Cunha Bueno Augusto Nardes
Felter Júnior Júlio Redecker (Licenciado)

Bloco (PL, PSL) Nelson Meurer Nelo Rodolfo (PMDB)

Marcos Cinlra (PFL) Pastor Valdeci Paiva
PTB

PPS Duilio Pisaneschi Fernando Gonçalves

Emerson Kapaz Pedro Eugênio
Eduardo Seabra Magno Malta

PV POT

Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT) Neiva Moreira 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Haroldo Lima

Bispo Wanderval

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Paulo José Gouvêa

ProposiçãO: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
PV

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Fernando Gabeira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

1 vaga



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"

Wolney Queiroz

João Caldas

Ariston Andrade (PFL)

Bloco (PL. PSL)

PHS

Salomão Gurgel

Eujácio Simões

1 vaga

Autor: João Leão e OutrosProposição: PEC 57/99

Presidente: João Leão (PPB)
1° Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 1- Pavimento Superior s/165-B
Telefone: 318-7064 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Bloco (PSOB, PTB)

Armando Abllio
Armon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga
Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson Otoch

B. Sá
Claudio Cajado (PFL)

Inaldo Leitão
José Teles

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó

2 vagas

Proposição: Autor: José Carlos Aleluia
,Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

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

Bloco (PFL. PST)

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

Virgflio Guimarães

PPB

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Aroldo Bezerra

Marcos Afonso
Wellington Dias

Ary Kara
Simão Sessim

Duilio Pisaneschi

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Luiz Durão
Wilson Braga

1 vaga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Mauro Lopes

Vicente
Zulaiê cobra

1 vaga

João Coser
1 vaga

Almir Sá
João Tota

1 vaga

Augusto Faras
João Leão
Pedro Corrêa

José Unhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (PSB. PCdoB)

Dr. Hélio Fernando Zuppo

Bloco (P5B, pedoB)
Gonzaga Patriota 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN. PSO, PSL)
Haroldo Lima
Pedro Valadares

Djalma Paes
Tânia Soares

Lincoln Portela João Caldas

Pimentel Gomes

Bloco (POT, PPS)

Clementino Coelho

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-706217061 Fax: 318-2140



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI N° 2.905, DE

1997, QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

GENETICAMENTE MODIFICADOS" Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, pavimento Superior, sala 165-B
Telefone:318-7555 Fax: 318-2140

Proposição: PL 2.905/97 Autor: Fernando Gabeira

Ronaldo Vasconcellos

Fernando Gabeira

Bloco (PL, PSL)

PV

Paulo José Gouvêa

Marcos Rolim (PT)

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

Titulares

Bloco (PFL, PST)

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)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares Suplentes

Airton Roveda
Eduardo Seabra

Nelson Trad
Rose de Freitas

4 vagas

Átila Lins
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

Eduardo Barbosa
Flávio Arns
João Almeida
Uno Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

PMOB

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PFL, PST)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO 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 ElOU COR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Celcita Pinheiro
IIdefonço Cordeiro
Milton Barbosa
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella

Suplentes

Fernando Ferro
Luci Choinacki

2 vagas

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odflio Balbinotti

Paulo Mourão
Pedro Canedo

Welinton Fagundes
1 vaga

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

Wilson Santos
1 vaga

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)

1 vaga

PT

PMOB

Carlos Batata
Carlos Dunga
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Iara Bernardi
João Grandão
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Afonso

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
José Rocha
Luciano Pizzatto
Mário Assad Júnior

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darclsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Micheletto
Si las Brasileiro

Felter Júnior
Hugo Biehl
Salomão Cruz

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Freire Júnior
Jorge Pinheiro
Maurilio Ferreira Lima
Osmar Terrai

Alceste Almeida
Nair Xavier Lobo

4 vagas

Bloco (PSB, PCdoB) PT
Aldo Arantes
1 vaga

Vanessa Grazziotin
1 vaga

Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

Carlos Santana
Manoel Vitório

Paulo Paim

Emerson Kapaz
Pompeo de Mattos

Bloco (POT, PPS)

Alceu Collares
Márcio Bittar

PPB
Almerinda de Carvalho
José Unhares
Pastor Amarildo

3 vagas



Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140/2995

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI N° 3.561, DE 1997,
QU E "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 (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Agnelo Queiroz
Tânia Soares 1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Alceu Collares Dr. Hélio
Ivan Paixão Regis Cavalcante

Bloco (PL, PSL)

Lincoln Portela Marcos de Jesus

PV

Fernando Gabeira 1 vaga

Suplentes

Alberto Fraga
Freire Júnior

Angela Guadagni
Carlito Merss

Geraldo Magela
Padre Roque

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Lúcia Vânia
Paulo Mourão

Walfrido Mares Guia
3 vagas

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

PT

POT

PPB

Bloco (PMOB, 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"

Fernando Coruja Dr. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes Alcione Athayde

Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela Robério Araújo

PPS
1 vaga 1 vaga

PHS
Roberto Argenta 1 vaga

Euler Morais
Marçal Filho

Secretário (a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

Bloco (PSOB, PTB)

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Linhares

Proposição: PL 2.186/96

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Presidente- Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Airton Roveda
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
1 vaga

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns

Nelson Marchezan
Saulo Pedrosa

2 vagas

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Kátia Abreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Medeiros (S. Par!.)

Roland Lavigne (PMDB)

Bloco (PSOB, PTS)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

PFL

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciado)
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

Darclsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themfstocles Sampaio



Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themfstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

PFL

Geovan Freitas
Luiz 8ittencourt

Norberto Teixeira
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Titulares
PFL

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

Suplentes

Adauto Pereira
Costa Ferreira

Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Abelardo Lupion
Darci Coelho
Kátia Abreu
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Jaime Fernandes
José Carlos Coutinho

José Carlos Fonseca Jr.
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Pedro Pedrossian

Ursicino Queiroz

PMDB
João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira (PSDB)
3 vagas

Dr. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner
João Paulo

PT

Ivan Valente
João Grandão

Luciano Zica
1 vaga

PSOB
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
2 vagas

Anivaldo Vale
Basilio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

PPB

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Vvonilton Gonçalves (PFL)

POT

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

1 vaga

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

4 vagas

Fernando Coruja Miriam Reid

Bloco (PSB. PCdoB)

Pedro Valadares

Bloco (PL. PSL)
Pastor Valdeci Paiva

1 vaga

Marcos de Jesus

PPB

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

PPS PTB

Emerson Kapaz

PHS
Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Rubens Furlan

1 vaga

Duilio Pisaneschi
1 vaga

2 vagas

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

POT

Fernando Coruja 1 vaga

Paulo José Gouvêa De Velasco

Bloco (PL. PST. PMN, PSO, PSL)

Bloco (PSB, PCdoS)

Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Pedro Eugênio

PPS

Rubens Bueno

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

Suplentes

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avelino
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian

Paulo José Gouvêa

PFL

PPS

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Júlio

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Gonzaga Patriota

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

REPÚBLlCA,DOSGOVERNADORESDE
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

Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Kátia Abreu
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Max Rosenmann

Zenaldo Coutinho

Jair Bolsonaro
2 vagas

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
Ildefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli

4 vagas

Carlos Santana
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nelson Pellegrino
Wellington Dias

PT

PPB

psoa

PMOB

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
José Genorno

Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Wanderley Martins (PSB)
Zulaiê Cobra

Luiz Antonio Fleury

PTB

POT

Roberto Jefferson

Jorge Alberto
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima
2 vagas

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Eurfpedes Miranda Wanderley Martins



P50B

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Carlos Batata
Léo A1cãntra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1° Vice-Presidente: Basflio Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

TItulares

PFL

Suplentes

PT

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

4 vagas

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Joaquim Francisco

Luis Barbosa
2 vagas

PPB

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

PMOB

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcfsio Perondi
Lamartine Posella

Múcio Sá
Ricardo Izar

PTB
PSOB

1 vaga

POT

José Roberto Batochio

Josué Bengtson

Fernando Coruja

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Sflvio Torres

Alex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
1 vaga

Bloco (P5B, PCdoB)
PT

Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)

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"

Bloco (PL, PST, PMN, P50, P5L)

1 vaga

1 vaga

Almeida de Jesus (Licenciado)

PV

Bloco (P5B, PCdoB)

Airton Cascavel

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, P5L)

Carlos Santana João Coser
Pedro Celso Luiz Sérgio
Teima de Souza 2 vagas
Wellington Dias

PPB
Almir Sá Francisco Silva (PST)
Ary Kara Júlio Redecker
1 vaga Telmo Kirst

PTB

Dullio Pisaneschi 1 vaga

POT
Olfmpio Pires 1 vaga

Eujácio Simões

Cabo Júlio

Regis Cavalcante

José Antonio Almeida

PPS

1 vaga

Almeida de Jesus (Licenciado)

Sérgio Novais



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"

PFL

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

Secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318·7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PMDB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

PPS

Bloco (PSB, pedoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)João Caldas

Pedro Eugênio

Jandira Feghali

Suplentes

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella
Luiz Durão

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Autor: Poder ExecutivoProposição: PEC 136/99

PMOB

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Luis Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo

Armando Monteiro
Darcfsio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira (PSDB)
Osmar Serraglio

PSOB
Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
José Pimentel
2 vagas

PPB
Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PTB

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

POT

Fernando Coruja

Darci Coelho José Carlos Coutinho
Armando Abllio Jaime Martins Luiz Durão
Confúcio Moura José Carlos Aleluia Nice Lobão

Salatiel Carvalho José Thomaz Nonõ Paulo Braga
3 vagas Kátia Abreu Robson Tuma

Luciano Castro Wilson Braga
Paes Landim 1 vaga

André Benassi
B.Sá PMOB

Fátima Pelaes
Mário Negromonte Cezar Schirmer Freire Júnior

Ronaldo Cezar Coelho Gastão Vieira Marçal Filho

1 vaga Hélio Costa Osvaldo Biolchi
Jorge Alberto Osvaldo Reis
Jorge Wilson Philemon Rodrigues (PL)
Ricardo Izar 1 vaga

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

PSOBProfessor Luizinho
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio Alexandre Santos

Edmar Moreira Helenildo Ribeiro Dr. Heleno

Jair Bolsonaro Léo Alcântara Jutahy Júnior

Ricardo Barros Raimundo Gomes de Matos Lino Rossi
Saulo Pedrosa Marcus Vicente
Vicente Arruda Nicias Ribeiro

Antõnio Jorge PTNelson Marquezelli

Geraldo Magela Henrique Fontana
3 vagas José Genorno

1 vaga
2 vagas



Hugo Biel
Ibrahim Abi·Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

PPB

Gerson Peres
Romel Anfzio

Yvonilton Gonçalves (PFL)

Jorge Tadeu Mudalen
Luisinho
Pinheiro Landim
1 vaga

Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues

2 vagas

PSOB

Walfrido Mares Guia
1 vaga

PTB

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Elias Murad
Lino Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
Zulaiê Cobra

Feu Rosa
Mário Negromonte

Osmânio Pereira
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
1 vaga

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

Alexandra 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 11, sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (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 li, 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

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. Evilásio (Licenciado) Jandira Feghali

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Wanderley Martins (PFL)

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Paulo José Gouvêa

PPS

POT

Neiva Moreira

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Emerson Kapaz

Cabo Júlio

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Abelardo Lupion
Corauci Sobrinho

Gervásio Silva
Mário Assad Júnior

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

PMOB

João Colaço
João Magalhães

João Carlos Bacellar
José Carlos Fonseca Jr.
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

2.763, DE 2000, QUE "DISPÕE SOBRE A
pOLíTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS

INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Autor: Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara

Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Oino Fernandes (PSOB)
Relator: Jorge Wilson (PMOB)
Titulares

PFL
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

PMOB

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga

Proposição: PL 2.763/00

Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMOB)
2° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Adolfo Marinho (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PFL, PST)

Alceste Almeida
Carlos Dunga (PTB)
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Freire Júnior

PSOB
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis
1 vaga

PT
Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

PPB

6 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

4 vagas

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

Alex Canziani
Antonio Cambraia
Candinho Mattos

Dino Fernandes (PPB)
Or. Heleno

João Castelo
Juquinha

Ronaldo Cezar Coelho

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

PMOB
Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Murilo Domingos

Neiva Moreira

PTB

POT

João Tota
2 vagas

Nelson MarquezelJi

Serafim Venzon

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Salatiel Carvalho
1 vaga

PT

Henrique Fontana
Iara Benardi
João Magno

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7066

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eujácio Simões
Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (P5B, PCdoB)

Paulo Baltazar

PPS

1 vaga

1 vaga

Cabo Júlio

Airton Cascavel

Eliseu Moura
Eni Voltolini
Simão Sessim

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

Ivan Paixão
João Sampaio

Ronaldo Vasconcellos

PPB

Or. Benedito Dias
Fetter Júnio

João Pizzolatti

Inácio Arruda
José Antonio Almeida

Bloco (POT, PPS)
OIimpio Pires

Pedro Eugênio

Bloco (PL, PSL)
Philemon Rodrigues



Proposição: PL 3.846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI ~ 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"

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

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"

PTN

1 vaga

Bloco (PL, P5L)

Ronaldo Vasconcellos

José de Abreu

Luciano Bivar
1 vaga

PH5
Dajalma Paes (PSB)

Bloco (P50B, PTB) Proposição: Autor: Miro Teixeira

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad

Alexandre Santos
Antonio Feijão

Fernando Gonçalves
Iris Simões

Léo Alcântara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
1° Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)

Titulares 5uplentes

Bloco (PFL. P5T) Bloco (P5DB, PTB)

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

PMOB

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Bloco (PMOB, P5T, PTN)

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga

Albérico Filho
Eunicio Oliveira
João Henrique
Leur Lomanto
Olavo Calheiros
Wagner Rossi

José Chaves
José Priante
Marçal Filho

Roland Lavigne
2 vagas

Coriolano Sales
Osvaldo Biochi

PFL
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Laura Carnero
Sérgio Barcellos

PT
Jair Meneguelli
Ricardo Berzoini
Teima de Souza

José Genorno
Orlando Fantazzini

Paulo Delgado

PT
Marcos Rolim

PPB

Nilmário Miranda

PPB
Luis Carlos Heinze 1 vaga

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira

Augusto Nardes
Pedro Corrêa

Simão Sessim

POT

Miro Teixeira Neiva Moreira

Bloco (P5B, PCdoB)
Bloco (P5B, PCdoB)

Pedro Valadares Agnelo Queiroz
Jandira Feghali
Pedro Valadares

Gonzaga Patriota
1 vaga Bloco (PL, P5L)

Bloco (POT, PP5)
De Velasco Cabo Júlio

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Airton Cascavel
Dr. Hélio

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, 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

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO

AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS

CORRELATAS, A REALIZAR-SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"

Proposição Autor: Paulo Octávio Proposição: Autor: Gilmar Machado

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Damião Feliciano Albérico Filho
Pinheiro Landim João Colaço

Bloco (PSDB, PTB)

João Almeida Alberto Goldman
Uno Rossi Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

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

Bloco (PSDB, PTB)

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Suplentes

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Hélio Costa Jorge Pinheiro
Osmânio Pereira (PSDB) Luiz Billencourt

PFL

Raimundo Santos
Reginaldo Germano

Gilmar Machado

PFL

PT

Benito Gama
Costa Ferreira

João Grandão

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

AraceJy de Paula
Jaime Martins

PT

1 vaga

PPB

PDT

Pastor Amarildo

Pedro Celso

Edmar Moreira

Olimpio Pires

1 vaga
Dr. Hélio José Roberto Batochio

PPB
Bloco (PSB, PCdoB)

Herculano Anghinetti
Agnelo Queiroz Tânia Soares

PDT PV

Wanderley Martins 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

Agnelo Queiroz

Regis Cava/cante

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.842, DE
1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A

RECURSOSGEN~TICOSESEUSPRODUTOS

DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E
AOS PROJETOS DE LEI ~S 4579, DE 1998,

4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.
Proposição: PL n° 4.842/98 Autor: SENADO FEDERAL



Presidente: Zezé Perrella (PFL)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes

PV

Fernando Gabeira Marcos Rolim

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

Bloco (PSDB, PTB)
B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Freire Júnior
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
Wilton Santos
2 vagas

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

José Múcio Monteiro (PFL)
Lidia Quinan

Max Mauro
Sérgio Carvalho

2 vagas

Bloco (PMDB,PST,PTN)

7 vaga(s)

PFL

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
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha

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

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro

Roberto Argenta (PHS)
Sérgio Barcellos

Wilson Braga

PT

Marcos Afonso
Padre Roque

Teima de Souza
1 vaga

PPB

Nelson Meurer
Salomão Cruz

1 vaga

PDT

Dr. Hélio

PMDB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)

PSDB

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT

1 vaga

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

De Velasco

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo II
Telefone: 318-8430

Bloco (PSB, PedoB)

Vanessa Grazziottin 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvea Pastor Valdeci Paiva

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

Emerson Kapaz

PPS

1 vaga

Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares

PPB
Ibrahim Abi-Ackel

Autor: Presidnete

Suplentes



Suplentes

PFL
Jaime Martins

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

PMOB

Cezar Schirmer

PT

Jaques Wagner

PTB

Luiz Antonio Fleury

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Rodrigues

PPS

Regis Cavalcante

PV
Fernando Gabeira

POT
Pompeo de Mattos

Secretário (a): Liliane
Local: Ala C sala TD4, Anexo 11
Telefone: 318-7592/318-7596

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)
Armando Abflio (PMOB)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licenciado)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMOB)
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)
Ojalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (Licenciado) (PT)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB) (Licenciado)
Herculano Anghinelti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PSDB)
João Mendes (PMDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Unhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonõ (PFL)
Laire Rosado (PMDB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
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 (PMOB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSOB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSDB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (5. 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: Serv. Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B

Telefone: 318-7060



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TiTULOS PUBLICADOS - 2001
.""_'''' ... 'l,....,_·.__._.... ~ ..... '...._cl.....'~_... ~_._oIwI~''''''· ''''''''. • ---...._-

ESTATUTO DA CIDADE ; GUIA PARA
IMPLEMENTAÇÃO PELOS MUNIClplOS E

CIDADÃOS

ISBN: 85-7365-168-7

R$15,40

POLfTICAS AGRICOLAS E AGRÁRIAS

ISBN: 85-7365-170·9

R$ 5,50

SEMINÁRIO AçÕeS DE CIDADANIA

ISBN: 85-7365-177~

R$ 5,SO

SEMINÁRIO DO LIXO ACIDADANIA:
CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEl E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

, ,
~P.,f*:l\~;;,i~:f!tt7~

ISBN: 85-7365-176-8

R$ 3,30

BALANÇO SOCIAL

ISBt~: 85-7J65-175-X

R$ 3,30

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL (1988) (17. Gd.)

'-1,

ISBN: 85-7365-172-5

R$ 5,00

LO<:::l)s do vonda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dO$ Deputados. Telefones: (061) 318-64n17271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6864. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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TíTULOS PUBLICADOS - 2001---,----,--------- ,---_._--_.-

SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR: AVALIAÇÃO E PERSPECTIVAS

ISBN: 55-7365-163-6

R$4,40

CONSTITUiÇÕES DOS PAíSES 00 MERCOSUL:
1996·2000: TEXTOS CONSTITUCIONAIS:
ARGENTINA, BOlÍVIA, BRASIL,CHILE,

PARAGUAI E URUGUAI

•• ·.- .. w·•••

,t ".-

Í'
'i , ..'

\./ '.

o~~~71P~~~h~l)n8
pP-.m\~~ LD M.\!El:f,~~·rirt,

;;a;Q';l~= .~=

... tl'i~ .. '.I.HH1,l.ll':l,1
":.1, 1~.,I·.::':"'J'"f .. U'\,:.lHI

R$ 16,50

BRAZIL CflAMBER Of DEPUTlES :
DOCUMENTATION ANO INFORMATION CENTER

Olstrlbuiçao gratuita

PERFIL PARLAMENTAR TANCREDO NEVES
r.... •··..-··__..·-..,~····-·· ~--,
i tb.-
i .~~, .....

!'f::H I (\~,:: .~j,f;' il!.~

TANCf\[[l(l rJEI/ES

ISBN: 8S-7365-121~

R$ 22,00

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(3. ed.)

ISBN: 65-7365-155-S

R$ 3,30

SOFTWARE LIVRE: A LIBERDADE CHEGOU

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477n271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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TíTULOS PUBLICADOS - 2001
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POLITlCA PESQUEIRA

ISBN: 85-7365·138-5

R$ 2,20

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO - PRODETUR

" , ,...
···r,... ;':.~: : ,~..;:::,~:~;·· . 1

rrl0CIV\.I\'1A
Oli DfS;:p..;-,'OLvfML \IrO

tlO flJ"T,,'dO 'I"RCDnU~

, .

~~''''-'-'''''-''''''''''-'''''''''''' ~----,~-'

ISBN: 85-7365·140·7

R$4,40

ISBN: BH36ã-118-{)

R$ 3,30

IRREGULARIDADES NO PROGRAMA DE
MERENDA ESCOLÃR

..-:., '. _..~;:. .•.•... ':'··'1
. .","J.' i

;,t~'t'I'".'f'lr..:..~ I
. ~'.,~.,:""'-'".....
;,~;':: ~ .':

"0 tI'" '.-' ;;:

ISBN: 85·7365-136·9

RS 5,50

EMBRAER E AS RESTRiÇÕES IMPOSTAS PELÃ
OMC,A

ISBN: 85·7365·143-1

R$ 2,20

RELATÓRIO FINAL 2000 - COMISSÃO DE
MINAS E ENERGIA

:1! .;" ~Rl

~~~N:A~:' '~;l!"IIIJ -'. ~ "0

~1if:i:f.,12i~
ISBN: 85-7365·139-3

Esgotado

Locais de venda: MIdia LivrarIa. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318·6477n271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6864. E-mail: publlcacoes.cedi@carnara.gov.br
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