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de pela implantação de cursos livres......... 54045

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Des
crença do povo brasileiro no Congresso Nacional.
Urgente necessidade de realização de reforma
~~.................................................................... ~~

DEUSDETH PANTOJA (PFL - PA) - Des
pedida da Câmara dos Deputados. Atuação do
orador em defesa do desenvolvimento sustentá
vel da região amazônica. Agradecimentos aos
Deputados e familiares pelo apoio recebido du-
rante o exercício do mandato parlamentar. 54047

ANDRÉ DE PAULA (PFL - PE) - Homena
gem à memória do músico pernambucano Nel
son Heráclito Alves Ferreira, ao ensejo do trans-
curso do centenário de nascimento. 54048

PAULO DELGADO (PT - MG) - Relato da
participação do orador no 11 ° Foro de São Paulo,
realizado na Guatemala. Discurso proferido pelo
Parlamentar na abertura do evento. 54050

LUIZ FERNANDO (PPB - AM) - Brilhantis
mo dos artigos Remendo Social-Democrata e De
Piromaníaco a Bombeiro, de autoria do Deputa
do Delfim Netto, publicados respectivamente nas
revistas Brasil 21 e Carta Capital. 54051

FEU ROSA (PSDB - ES) - Razões da bai-
xa competitividade dos produtos brasileiros no
mercado internacional. Necessidade de investi-
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mentos no mercado brasileiro com vista à sua
expansão mundial... 54052

V - Grande Expediente

LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE. Discurso
retirado pelo orador para revisão.) - Desafios do
Presidente da República eleito Luiz Inácio Lula
da Silva e do Governador eleito do Estado do
Ceará, Lúcio Alcântara. 54053

CHIQUINHO FEITOSA (PSDB - CE - Pela
ordem) - Excelência da qualidade dos cursos ofe
recidos pelo Conselho Regional do Nordeste I, do
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte,
nos Estados do Ceará, do Maranhão e do Piauí.
Melhorias no transporte público dos Estados do
Ceará, do Piauí e do Maranhão, promovidas pela
Federação das Empresas de Transportes Rodo
viários. Relevância da atuação social dos Centros
Assistenciais e Profissionais Integrados do Traba
lhador em Transporte. Realização do Seminário
Transporte e Meio Ambiente, em Fortaleza, Esta
do do Ceará. Criação do Prêmio Cearense de Me
lhoria da Qualidade do Ar. Concessão, pela Câ
mara Legislativa do Distrito Federal, do Título de
Cidadão Honorário de Brasília ao escritor Antônio
Temóteo dos Anjos Sobrinho. Importância dos me
ios de comunicação de massa no combate ao uso
de drogas. Qualificação do Governador eleito do
Estado do Ceará, Lúcio Alcântara, para o exercí
cio do cargo. Despedida do orador da Câmara dos
Deputados. 54053

EDINHO BEl (PMDB - SC - Pela ordem)
- Conquista, pelo Criciúma Esporte Clube, do Tí
tulo de Campeão Brasileiro de Futebol da Segun-
da Divisão de 2002....................................... ......... 54058

DR. HELENO (PSDB - RJ - Pela ordem)
Excelência da atuação do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.
Elogio ao Presidente Fernando Henrique Cardo
so pelo discurso proferido na Escola Naval, no
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 54059

RITA CAMATA (PMDB - ES. Discurso reti
rado pela oradora para revisão.) - Trajetória polí
tica da oradora. Candidatura da Parlamentar para
a Vice-Presidência da República na chapa do
Senador José Serra. Retrospectiva da atuação
parlamentar da oradora, em especial na defesa
das causas sociais. Agradecimento aos Parla
mentares, servidores da Casa, entidades civis e
à população capixaba pelo apoio recebido ao
longo da vida pública. Votos de Feliz Natal ao
povo brasileiro........................................................ 54060

VI - Ordem do Dia

PROFESSOR LUlllNHO (PT - SP - Pela
ordem) - Sugestão aos Líderes para votação sim-
bólica dos Destaques para Votação em Separado. 54065

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apoio da
Presidência à sugestão do Deputado Professor
Luizinho. 54065

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PElo 54066

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Continua
ção da votação, em turno único, da Medida Provi
sória n° 66-B, de 2002, que dispõe sobre a
não-cumulatividade na cobrança da contribuição
para os Programas de Integração Social (PIS) e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PASEP), nos casos que especifica; sobre os
procedimentos para desconsideração de atos ou
negócios jurídicos, para fins tributários; sobre o
pagamento e o parcelamento de débitos tributári
os federais, a compensação de créditos fiscais, a
declaração de inaptidão de inscrição de pessoas
j~rí~ic~s, a legislação aduaneira, e dá outras pro-
vldenclas................................................................ 54066

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
de requerimento para votação em bloco dos des-
taques simples....................................................... 54066

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
rejeição dos destaques simples... 54066

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de Destaque para Votação em Separado
do inciso 111 do art. 3° do Projeto de Lei de Con-
versão n° 31, de 2002............................................ 54066

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado WAGNER ROSSI (PMDB
- SP)...................................................................... 54067

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Manuten-
ção do texto. 54067

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de Destaque para Votação em Separado
do art. 12 do Projeto de Lei de Conversão n° 31,
de 2002... 54067

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ANTONIO CARLOS
PANNUNllO (PSDB - SP) 54067

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Manuten-
ção do texto. .. 54067

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de Destaque para Votação em Separado
do art. 24 do Projeto de Lei de Conversão nO 31,
de 2002.................................................................. 54067

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado WAGNER ROSSI (PMDB
- SP)...................................................................... 54067

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Manuten-
ção do texto. 54068

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri-
mento de Destaque para Votação em Separado

--------_._---------_._---_._._--
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do art. 26 do Projeto de Lei de Conversão n° 31,
de 2002.................................................................. 54068

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Manuten-
ção do texto. 54068

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de Destaque para Votação em Separado
do art. 31 do Projeto de Lei de Conversão n° 31,
de 2002.................................................................. 54068

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado WAGNER
ROSSI (PMDB - SP). 54068

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Manuten-
ção do texto. 54068

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de Destaque para Votação em Separado
do art. 37 do Projeto de Lei de Conversão nO 31,
de 2002... 54068

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA
(PFL- PE), RICARDO BERZOINI (PT -SP)........... 54069

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do CUNHA BUENO (PPB - SP)... 54071

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados PAl.JDERNEY
AVELlNO (PFL - AM), FERNANDO CORUJA
(Bloco/PDT - SC). 54071

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação do
dispositivo. 54072

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO
OLIVEIRA (PFL - PElo 54072

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Manuten-
ção do texto. 54072

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE)... 54073

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Razões da
inadmissibilidade de destaques do Bloco Parla-
mentar PUPSL. 54073

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de destaque para votação em separado
do art. 38 do Projeto de Lei de Conversão n° 31,
de 2002.................................................................. 54073

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado WAGNER
ROSSI (PMDB - SP). 54073

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Manuten-
ção do texto. 54074

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de destaque para votação em separado
do art. 47 do Projeto de Lei de Conversão nO 31,
de 2002.................................................................. 54074

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Manuten-
ção do texto. 54075

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de destaque para votação em separado
do art. 56 do Projeto de Lei de Conversão n° 31,
de 2002. .. 54075

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados RICARDO FIUZA
(PPB - PE), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB -
SP)......................................................................... 54075

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE), LUIZ
EDUARDO GREENHALGH (PT - SP).................... 54076

Usou da palavra o Sr. Deputado BENITO
GAMA (PMDB - BA), Relator da matéria. 54076

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PERES (PPB - PA)..... 54076

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Manuten-
ção do texto. 54077

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de destaque para votação em separado
do art. 57 do Projeto de Lei de Conversão n° 31,
de 2002. 54077

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados MIRO TEIXEIRA
(Bloco/PDT - RJ), NELSON PROENÇA (Blo-
co/PPS - RS). 54077

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PERES (PPB - PA). 54078

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados GERVÁSIO SILVA (PFL
- SC), FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC)...... 54078

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado GERSON
PERES (PPB - PA). 54079

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Manuten-
ção do texto. 54079

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de destaque para votação em separado
do art. 62 do Projeto de Lei de Conversão n° 31,
de 2002. 54079

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados EDUARDO
CAMPOS (Bloco/PSB - PE), FERNANDO
CORUJA (Bloco/PDT - SC). 54080

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Manuten-
ção do texto. 54080

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. - Pela
ordem) - Solicitação à Presidência de prorroga-
ção da sessão..................................... 54080

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Atendimen-
to à solicitação do Deputado Professor Luizinho.
Prorrogação da sessão por uma hora. 54080

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri-
mento de destaque para votação em separado
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do art. 63 do Projeto de Lei de Conversão n° 31,
de 2002. 54081

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Manuten-
ção do texto. 54081

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Destaque
para votação em separado do art. 64 do Projeto
de Lei de Conversão n° 31, de 2002. 54081

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do GERSON PERES (PPB - PA). 54081

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados INOCÊNCIO
OLIVEIRA (PFL - PE), RICARDO BERZOINI (PT
- SP)...................................................................... 54081

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) 54083

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados PAUDERNEV
AVELlNO (PFL - AM), FERNANDO CORUJA
(Bloco/PDT - SC). 54083

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada
VEDA CRUSIUS (PSDB - RS). 54085

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado HAROLDO LIMA
(Bloco/PCdoB - BA). 54085

Usou da palavra o Sr. Deputado BENITO
GAMA (PMDB - BA), Relator da matéria.............. 54085

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB - MA), BISPO
RODRIGUES (Bloco/PL - RJ), FERNANDO
CORUJA (Bloco/PDT SC), ROBERTO
JEFFER- SON (PTB - RJ), ODELMO LEÃO
(PPB - MG), JOÃO PAULO (PT - SP), GEDDEL
VIEIRA LIMA (PMDB - BA), ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO (PSDB SP), INOCÊNCIO
OLIVEIRA (PFL - PE), ARNALDO MADEIRA
(PSDB - SP), HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB -
BA). 54086

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aviso ao
Plenário sobre a votação de matérias constantes
na pauta. 54090

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOÃO PAULO (PT - SP)................................... ..... 54091

ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. - Pela
ordem) - Indagação à Presidência sobre exis
tência de requerimento de inversão da pauta e
sobre realização de sessão deliberativa da Casa
no dia 12 de dezembro de 2002. 54091

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Roberto Jefferson. 54091

BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS.
- Pela ordem) - Questionamento acerca da ex-
clusão da pauta do projeto de lei sobre regula-

mentação da Contribuição de Intervenção no Do-
mínio Econômico. 54092

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Beto Albuquerque. 54092

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Manuten-
ção do texto. 54092

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. - Pela
ordem) - Pedido de verificação de votação. .. ....... 54092

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deferimen-
to da solicitação do Deputado Inocêncio Oliveira.. 54092

Usaram da palavra para orientação das
respe<:tivas bancadas os Srs. Deputados
INOCENCIO OLIVEIRA (PFL - PE), ROBERTO
JEFFERSON (PTB - RJ). 54092

LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Pela or-
dem) - Visita da Governadora do Estado do Rio
de Janeiro, Benedita da Silva, do Prefeito Munici-
pal de Angra dos Reis, Fernando Jordão, e de
Deputados Federais ao Ministério da Integração
Nacional em busca de apoio ao Município atingi-
do por fortes chuvas. Providências do Governo
Fernando Henrique Cardoso sobre o assunto....... 54092

RONALDO CAIADO (PFL - GO. - Pela or-
dem) - Aprovação do relatório final da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada à apuração
de possíveis irregularidades na aplicação de re-
cursos oriundos da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira...................................... 54092

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
SP. - Pela ordem) - Solicitação aos Deputados
do Partido da Social Democracia Brasileira de
comparecimento ao plenário. Orientação da res-
pectiva bancada..................................................... 54093

WAGNER ROSSI (PMDB - SP. - Pela or
dem) - Solicitação aos Deputados do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro de permanên-
cia no plenário. 54093

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Comunica
ção ao Plenário sobre prorrogação dos trabalhos
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
até o dia 20 de dezembro de 2002. 54093

MORONI TORGAN (PFL - CE. - Pela or-
dem) - Êxito dos trabalhos desenvolvidos pela Co-
missão Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico. ... 54093

AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS - RO. -
Pela ordem) - Transcurso do Dia da Bíblia - 30
de maio. 54093

MAGNO MALTA (Bloco/PL - ES. - Pela or
dem) - Êxito dos trabalhos desenvolvidos pela
Comissão Parlamentar de Inquérito do Narcotrá-
fico. 54094

GERSON PERES (PPB - PA. - Pela or
dem) - Solicitação à Presidência de providências

._--------------_.._..._------
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para regularização do pagamento dos salários de
trabalhadores terceirizados. 54095

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. 54095

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados PHILEMON
RODRIGUES (Bloco/PL - MG), AUGUSTO
NARDES (PPB - RS). 54095

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Manuten-
ção do texto. 54095

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não-acata-
mento, pela Presidência, da emenda de redação
para a alínea "b", do inciso VII, do art. 8°. 54100

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Emenda de
redação traduzindo para a língua pátria expres-
sões em inglês constantes do texto. 54100

Usou da palavra o Sr. Deputado BENITO
GAMA (PMDB - BA), Relator da matéria.............. 54101

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
da emenda de redação. 54101

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação de emenda de redação ao art. 41........ 54101

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA). '" 54101

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Emenda de
redação ao art. 74... 54102

Usou da palavra o Sr. Deputado BENITO
GAMA (PMDB - BA), Relator da matéria...... ........ 54102

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados _ WALTER PINHEIRO (PT - BA),
INOCENCIO OLIVEIRA (PFL - PE), ALEXANDRE
CARDOSO (Bloco/PSB - RJ), OSVALDO BIOLCHI
(PMDB - RS), JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL -
BA), PROFESSOR LUIZINHO (PT -SP)................ 54102

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não-sub-
missão da matéria à votação por inexistência de
consenso. 54103

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PAULO KOBAYASHI
(PSDB - SP).............. 54103

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Emenda de
redação do inciso VII do art. 26. 54103

Usou da palavra o Sr. Deputado BENITO
GAMA (PMDB - BA), Relator da matéria. 54103

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
da emenda........................ 54103

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Emenda de
redação do art. 8°. 54103

Usou da palavra o Sr. Deputado BENITO
GAMA (PMDB - BA), Relator da matéria.............. 54103

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
da emenda............................................................. 541 04

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Indeferi
mento de emenda ao art. 26, apresentada pelo
Deputado Ronaldo Caiado. .. 54104

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
RONALDO CAIADO (PFL - GO). .. 54104

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da redação final. 54104

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal................................................................... 54119

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR). 54119

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão
em turno único da Medida Provisória n° 71, de
2002, que altera disposições das Leis n° 9.028, de
12 de abril de 1995, e 10.480, de 2 de julho de
2002, da Medida Pr~isória n° 2.229-43, de 6 de
setembro de 2001, que dispõe sobre a Secretaria
da Receita Federal, e dá outras providências. ......... 54119

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados CELCITA
PINHEIRO (PFL - MT), ASDRUBAL BENTES
(PMDB - PA), 54119

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Solicitação
aos Líderes partidários de realização de acordo
sobre o encaminhamento da Medida Provisória
n° 71, de 2002. 54119

Usou da palavra o Sr. Deputado MUSSA
DEMES (PFL - PI), Relator da matéria. 54119

WALTER PINHEIRO (PT - BA. - Pela or-
dem) - Sugestão à Presidência para suspensão
da sessão por dez minutos............... 54120

Deputado FERNANDO CORUJA (Blo
co/PDT - SC. - Pela ordem) - Sugestão à Presi
dência para votação das Medidas Provisórias nOs
73 e 74, de 2002.................................................... 54120

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Acolhimen-
to da sugestão do Deputado Fernando Coruja. .... 54120

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, da Medida Provisória n° 73, de
2002, que revoga o art. 12 da Medida Provisória
n° 66, de 29 de agosto de 2002. .. 54120

Usou da palavra para proferir parecer à
Medida Provisória n° 73, de 2002, e à emenda
apresentada, em substituição à Comissão Mista
do Congresso Nacional, o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP)...................... 54120

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão............. 54121

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação do parecer do Relator na parte em
que manifesta opinião favorável quanto ao aten
dimento dos pressupostos constitucionais de re
levância e urgência e de adequação financeira e
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orçamentária da referida medida, nos termos do
art. 8° da Resolução n° 1/02-CN. 54121

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA. 54121

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
rejeição da emenda apresentada na Comissão
Mista e da medida provisória.................. 54121

Encaminhamento da matéria à Comissão
Mista do Congresso Nacional para elaboração do
projeto de decreto legislativo. 54121

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA. 54121

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, da Medida Provisória nO 74, de
2002, que altera a Lei nO 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, para assegurar o pagamento de segu
ro-desemprego ao trabalhador resgatado da con-
dição análoga à de escravo. 54122

Usou da palavra para proferir parecer à
Medida Provisória n° 74, de 2002, em substitui
ção à Comissão Mista do Congresso Nacional, o
Sr. Deputado JOSÉ AN íBAL (PSDB - SP)............ 54122

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão....... 54125

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP). .......... 54125

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação do parecer do Relator na parte em
que manifesta opinião favorável quanto ao aten
dimento dos pressupostos constitucionais de re
levância e urgência e de adequação financeira e
orçamentária da referida medida, nos termos do
art. 8° da Resolução n° 1/02-CN. 54125

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da Medida Provisória nO 74, de 2002,
e da redação final. .. 54125

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal....... 54126

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. - Pela
ordem) - Solicitação à Presidência de inversão
da pauta................................................................. 54126

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Inocêncio Oliveira........ 54127

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Suspensão
da sessão por cinco minutos. 54127

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Reabertu-
ra da sessão. 54127

GERSON PERES (PPB - PA. - Pela or
dem) - Solicitação à Presidência de distribuição
de cópias do parecer do Relator aos Projetos de
Lei Complementar nOs 347 e 349. 54127

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Gerson Peres. 54127

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, da Medida Provisória nO 71, de
2002, que altera disposições das Leis nOs 9.028,
de 12 de abril de 1995, e 10.480, de 2 de julho de
2002, da Medida PrCNisória nO 2.229-43, de 6 de
setembro de 2001, que dispõe sobre a Secretaria
da Receita Federal, e dá outras providências. ......... 54127

Usou da palavra para proferir parecer à
Medida Provisória n° 71, de 2002, em substitui
ção à Comissão Mista do Congresso Nacional, o
Sr. Deputado MUSSA DEM ES (PFL - PI). 54127

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP Pela or
dem.) - Solicitação à Presidência de prioridade
na votação das propostas de prorrogação da vi
gência do fundo de compensação da Lei Kandir,
bem como da proposta de impedimento da vi
gência da isenção do ICMS sobre bens de uso e
consu mo. 541 32

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Pela
ordem.) - Despropósito da solicitação do Depu-
tado Professor Luizinho. 54133

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esclareci
mento ao Plenário sobre a proposta do Deputado
Professor Luizinho e sobre as matérias constan-
tes da pauta. 541 33

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Impertinência da proposta do Deputa-
do Professor Luizinho. 54133

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ). 54133

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esclareci-
mentos sobre a votação das matérias em pauta.. 54134

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE).............. 54134

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esclareci-
mentos sobre as alterações feitas na pauta. ......... 54135

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados LUCIANO PIZZATIO (PFL - PR), TELMA
DE SOUZA (PT - SP), CARLOS SANTANA (PT -:
RJ), LUCIANO PIZZATIO (PFL - PR), JOSE
CARLOS ALELUIA (PFL - BA). 54135

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE - Pela
ordem) - Natureza dos acordos fechados pelo
Partido da Frente Liberal para votação das maté
rias em pauta. Posição contrária do PFL a pro-
postas de majoração de impostos. 54136

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB
SP)......................................................................... 54137

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão. 54137

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação do parecer do Relator na parte em
que manifesta opinião favorável quanto ao aten-

......_-----------------'
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dimento dos pressupostos constitucionais de re
levância e urgência e de adequação financeira e
orçamentária da referida medida, nos termos do
art. 8° da Resolução n° 1/02-CN .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
rejeição do projeto de lei de conversão apresen-
tado pelo relator. .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto - o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ (PTB, SP) ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
rejeição das Emendas nOs 2,5,6,7,8 e 10, apre
sentadas na Comissão Mista, com pareceres fa-
voráveis .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
rejeição das Emendas nOs 1, 3, 4, 9 e 11, apre
sentadas na Comissão Mista, com pareceres
contrários "'''''''' ,.

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
rejeição da Medida Provisória n° 71, de 2002......

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
(PTB - SP) ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encami
nhamento da matéria à Comissão Mista do Con
gresso Nacional para elaboração de projeto de
decreto legislativo ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados WALTER PINHEIRO (PT - BA), ROBERTO
JEFFERSON (PTB - RJ) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Comunica
ção ao Plenário sobre retirada das urgências
constitucionais dos itens 5,6 e 7 da pauta ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei n° 7.015-C, de
2002 que institui o Fundo Constitucional do Dis
trito Federal, para atender ao disposto no inciso
XIV, do art. 21, da Constituição Federal. .

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto e às Emendas de Plenário nOs 1 a 4, em
substituição à Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, o Sr. Deputado
PEDRO CELSO (PT - DF) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação do substitutivo do Relator da Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico. Declaração de prejudicialidade da proposi
ção inicial e das emendas a ela apresentadas......

Votação e aprovação da redação final.
Encaminhamento da matéria ao Senado Federal.

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação,
por aclamação, dos nomes indicados pelos Srs.
Líderes partidários para composição da Comis-

54137

54137

54140

54140

54141

54142

54146

54146

54146

54146

54146

54146

54150

54151

são Representativa do Congresso Nacional, a
funcionar no período de recesso parlamentar. ....

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação do requerimento de urgência do Pro
jeto de Lei Complementar n° 349, de 2002, que
altera as leis complementares nOs 87, de 13 de
setembro de 1996 e 102, de 11 de julho de 2002.

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP 
Pela ordem) - Informação à Presidência sobre a
obrigatoriedade de votação da matéria pelo siste-
ma nominal. .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Atendimen-
to ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARNALDO FARIA DE SÁ. ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ROBERTO JEFFERSON (PTB RJ),
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE), ROBERTO
JEFFERSON (PTB RJ), PROFESSOR
LUIZINHO (PT - SP), WALDEMIR MOKA (PMDB
- MS), PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PL 
MG), BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS)..

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados P.AULO OCTÁVIO (PFL - 'oF), INOCÊNCIO
OLIVEIRA (PFL - PElo .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convoca
ção de Deputados a plenário para votação de
matérias constantes da pauta ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PElo ..

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

Aprovação do requerimento ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO GRANDÃO (PT -
MS) ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de urgência para apreciação do Projeto de
Lei Complementar nO 347, de 2002, que altera
dispositivo da Lei Complementar n° 87, de 13 de
setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto
dos Estados e do Distrito Federal sobre opera
ções relativas à circulação de mercadorias e so
bre prestações de serviços de transporte interes
tadual e intermunicipal e de comunicação, e dá
outras providências .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP - Pela
ordem) - Solicitação de votação nominal para a
matéria ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Atendi
mento à solicitação do Deputado Arnaldo Faria
de Sá .

54152
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54153

54153

54153

54153

54154
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54158
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54159
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Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE),
POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS)............ 54159

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RAIMUNDO SANTOS
(Bloco/PL - PA). 54159

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ). 54159

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado GESSIVALDO ISAIAS
(PMDB - PI). 54159

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP). 54159

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado FRANCISCO SILVA (Blo-
co/PST - RJ). 54160

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JUTAHY JÚNIOR (PSDB - BA). 54160

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. Aprovação do requerimento.... 54160

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado AGNELO QUEIROZ (Blo-
co/PCdoB - DF). 54164

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de urgência para apreciação do Projeto
de Lei n° 6.770, de 2002, da Comissão de Via
ção e Transporte, que dispõe sobre aplicação
dos recursos originários da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico, incidente
na importação e comercialização de petróleo e
seus derivados, gás natural e seus derivados,
álcool etílico e combustível, atendendo ao dis
posto no § 2° do art. 1° da Lei n° 10.336, de 19
de dezembro de 2001, e o Fundo Nacional de
Infra-Estrutura e de Transporte, e dá outras
providências. 54164

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP - Pela
ordem) - Solicitação de votação da matéria pelo
sistema nominal. .. 54165

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Atendimento
à solicitação do Deputado Arnaldo Faria de Sá...... 54165

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO MAGNO
(PT - MG), JURANDIL JUAREZ (PMDB - AP),
JOÃO PIZZOLATTI (PPB - SC), ENIVALDO
RIBEIRO (PPB - PB)............................................. 54165

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC). 54165

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SÉRGIO NOVAIS (Blo-
co/PSB - CE). 54165

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. Aprovação do requerimento.... 54165

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei n° 5.832/02, que
dispõe sobre a transformação da Faculdade de
Ciências Agrárias do Pará em Universidade Fe
deral Rural da Amazônia, e dá outras providên-
cias. 54170

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei Complementar
n° 349, de 2002, que altera as Leis Complemen
tares nOs 87, de 3 de setembro de 1996, e 102,
de 11 de julho de 2000. 54170

Usou da palavra para proferir parecer ao
Projeto de Lei Complementar n° 349, de 2002,
em substituição à Comissão de Finanças e Tri
butação, o Sr. Deputado ANTONIO KANDIR
(PSDB - SP). 54170

Usou da palavra para proferir parecer ao
Projeto de Lei Complementar nO 349, de 2002,
em substituição à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, o Sr. Deputado ALOYSIO
NUNES FERREIRA (PSDB - SP). 54171

Usou da palavra para discussão da maté-
ria o Sr. Deputado LUIZ CARLOS HAULY
(PSDB, PR). 54171

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados GERSON PERES (PPB - PA), LUIZ
CARLOS HAULY (PSDB - PR), GERSON
PERES (PPB - PA)..... 54171

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão................................... ....... ..... 54172

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação do
Projeto de Lei Complementar nO 349, de 2002. ...... 54172

MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ - Pela or
dem) - Protesto contra o anunciado leilão do na
vio Rio Negro. Necessidade de apoio do futuro
Governo à Marinha Mercante................................ 54174

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
EDIR OLIVEIRA (PTB - RS). 54175

Usou da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, o Sr. Deputado JUQUINHA (Blo-
co/PL-GO) 54175

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação.................................................. 541 75

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
do Projeto de Lei Complementar n° 349, de 2002. 541 75

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PHILEMON
RODRIGUES (Bloco/PL - MG). 54179

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da redação final. 54179

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. 541 81
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei Complementar
n° 347, de 2002, que altera dispositivo da Lei
Complementar nO 87, de 13 de setembro de
1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e
do Distrito Federal sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual, intermunici
pal e de comunicação, e dá outras providências...

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado FERNANDO GABEIRA
(PT - RJ) ..

Usou da palavra para proferir parecer ao pro
jeto, em substituição à Comissão de Economia,
Indústria, Comércio e Turismo, o Sr. Deputado
JAIRO CARNEIRO (PFL - BA) ..

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Finanças
e Tributação, o Sr. Deputado CUSTÓDIO
MATTOS (PSDB - MG) ..

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB - SP) ........

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

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

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação do
Projeto de Lei Complementar n° 347, de 2002 ......

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS) ..

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado WALTER PINHEIRO (PT - BA).

ROMEL ANIZIO (PPB - MG - Pela ordem)
- Conveniência de adiamento da votação da pro-
posta sobre a Taxa de Iluminação Pública ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Romel Anizio .

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

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado VICENTE CAROPRESO
(PSDB-SC) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
do projeto de lei complementar ..

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

Encaminhamento da matéria à Sanção. .. .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei n° 6.770, de

54182
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2002, que dispõe sobre a aplicação dos recursos
originários da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico incidente sobre a importa
ção e a comercialização de petróleo e seus deri
vados, gás natural e seus derivados e álcool etíli
co combustível, atendendo o disposto no § 2° do
art. 1° da Lei n° 10.336, de 19 de dezembro de
2001 , cria o Fundo Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes e dá outras providências ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Comunica
ção ao Plenário sobre existência de parecer da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi-
ente e Minorias, conclusivo por substitutivo ..

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Minas e
Energia, o Sr. Deputado ELlSEU RESENDE
(PFL-MG) .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL) .

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Finanças
e Tributação, o Sr. Deputado CUSTÓDIO
MATTOS (PSDB - MG) .

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) .

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

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados JOSÉ CARLOS
ALELUIA (PFL - BA), ARNALDO FARIA DE SÁ
(PTB - SP), FERNANDO GABEIRA (PT - RJ).....

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

Existência de emendas ao projeto .

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda substitutiva apresentada no plenário, em
substituição à Comissão de Viação e Transportes,
o Sr. Deputado CARLOS SANTANA (PT - RJ) .

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

LUCIANO PIZZATTO (PFL - PR) - Renún
cia da relatoria da matéria, em substituição à Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambien-
te e Minorias .

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, em substituição à Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, o Sr. Deputado ARLINDO CHINAGLlA
(PT - SP) .

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, em substituição à Comis-
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54198
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são de Minas e Energia, o Sr. Deputado ELlSEU
RESENDE (PFL - MG). 54205

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, em substituição à Comis
são de Finanças e Tributação, o Sr. Deputado
CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG). 54205

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, em substituição à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, o
Sr. Deputado PROFESSOR LUlllNHO (PT -
SP)......................................................................... 54205

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da proposta dos Relatores das Comis
sões de Viação e Transportes e de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias para pre
ferência da votação da emenda de Plenário so-
bre o substitutivo. .. 54206

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação da
emenda substitutiva de Plenário ao Projeto de
Lei n° 6.770, de 2002, ressalvado o destaque. ..... 54206

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE)................ ....... 54209

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
da Emenda. 54209

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA). 54209

PRESIDENTE (Aécio Neves) -Requerimen-
to de Destaque para votação em separado do art.
14 da Emenda Substitutiva n° 1, de Plenário. ......... 54209

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação do
requerimento para votação nominal do destaque. 54209

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DARCíSIO PERONDI
(PMDB - RS). 54209

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados PROFESSOR LUlllNHO (PT - SP)..
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA), JOSE
THOMAZ NONÔ (PFL - AL). 54209

JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL) - Ques
tão de ordem sobre existência de amparo regi
mental para requerimento de votação nominal for-
mulada por Deputados de diferentes partidos. ....... 54209

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado José Thomaz Nonô.......................... 54210

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA),
PPULO ROCHA (PT - PA), MORONI TORGAN
(PFL - CE), INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE)...... 54210

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Retirada do
Requerimento que requer votação nominal para
o destaque. 54211

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri-
mento de Destaque para votação em separado do
art. 14 da Emenda Substitutiva nO 1, de Plenário.... 54211

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PElo 54212

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Manuten-
ção do texto. 54212

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA -
Pela ordem) - Pedido à Presidência para verifi-
cação de votação. 54212

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deferimento
da solicitação do Deputado José Carlos Aleluia..... 54212

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
PROFESSOR LUlllNHO (PT - SP), JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB MA),
FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC),
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE), ROBERTO
JEFFERSON (PTB - RJ), WALDEMIR MOKA
(PMDB - MS), ODELMO LEÃO (PPB - MG),
BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ), JOÃO
ALMEIDA (PSDB - BA). 54212

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LUll BITTENCOURT
(PMDB - GO). 54212

PROFESSOR LUlllNHO (PT - SP - Pela
ordem) - Esclarecimento sobre a ausência do
Deputado Aloizio Mercadante no plenário............. 54213

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE - Pela
ordem) - Contrariedade à criação de impostos,
taxas e contribuições. Responsabilidade da
PETROBRAS pelo processo inflacionário do
mercado de combustíveis. 54213

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. 54213

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Manuten-
ção do dispositivo. 5421 4

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados LUll CARLOS HAULY (PSDB - PR),
RICARDO FIUZA (PPB - PE)................................. 54218

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da redação final. 54218

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal................................................................... 54221

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consulta
aos Líderes Partidários sobre votação, ainda
hoje, do próximo item da pauta, referente à cria-
ção da Taxa de Iluminação Pública. 54221

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE)................ ....... 54221

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão
em turno único, do Projeto de Lei n° 5.832, de
2001, sobre criação da Universidade Rural da
Amazônia. 54222

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Trabalho,
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de Administração e Serviço Público, o Sr. Depu-
tado ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA). 54222

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, o Sr. Deputado NILSON
PINTO (PSDB - PA). 54222

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Finanças
e Tributação, o Sr. Deputado PAULO ROCHA (PT
- PA). 54222

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
ANIVALDO VALE (PSDB - PA). 54222

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) - Soli-
citação de votação do projeto de lei sobre criação
da Universidade Federal do Norte do Paraná. ...... 54222

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MAURO LOPES (PMDB
- MG)..................................................................... 54222

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão. 54223

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
do projeto. 54227

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da redação final. 54227

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal................................................................... 54228

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
WALDEMIR MOKA (PMDB - MS). 54228

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 559-A, de 2002, que acrescenta
o art. 149-A à Constituição Federal, instituindo
contribuição para custeio do serviço de ilumina-
ção pública nos Municípios e no Distrito Federal.. 54228

OSMAR TERRA (PMDB - RS. - Pela or
dem) - Solicitação aos Líderes partidários de
convocação dos Deputados ao plenário para vo-
tação da proposta de emenda à Constituição. ...... 54229

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. - Pela
ordem) - Sugestão para adiamento da votação
da matéria...................... 54229

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. - Pela
ordem) - Conveniência de início da votação da
proposta de emenda à Constituição dia 12 de de-
zembro de 2002, às 1Oh.......... 54229

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados RONALDO CAIADO (PFL - GO),
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP). 54229

Usou da palavra para discussão da ma-
téria o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
(PTB, SP). 54230

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados THEMfsTOCLES
SAMPAIO (PMDB, PI), RENATO VIANNA
(PMDB, SC). 54230

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado GERVÁSIO SILVA (PFL, SC)........ 54231

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão. 54231

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação da
Proposta de Emenda à Constituição nO 559, de
2002....................................................................... 54231

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados HAROLDO
LIMA (Bloco/PCdoB, BA), OLIVEIRA FILHO (Blo
co/PL, PR), MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT, RJ),
ROBERTO JEFFERSON (PTB, RJ), RICARDO
BARROS (PPB, PR), PROFESSOR LUIZINHO
(PT, SP), RENATO VIANNA (PMDB, SC),
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB, SP),
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL, PE) 54231

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação da
Proposta de Emenda à Constituição n° 559, de
2002, em primeiro turno, 54233

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Solicitação
aos Srs. Líderes partidários de convocação das
respectivas bancada ao plenário. 54233

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados LUIZ CARLOS HAULY (PSDB, PR),
FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT, SC), JOVAIR
ARANTES (PSDB, GO), RONALDO CAIADO
(PFL, GO), OSMAR TERRA (PMDB, RS). 54233

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PAULO DELGADO (PT,
MG)........................................................................ 54235

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados ROBSON TUMA (PFL, SP), POMPEO DE
MAnOS (Bloco/PDT, RS), ALEXANDRE SANTOS
(PSDB, RJ), GIVALDO CARIMBÃO (BlocolPSB,
AL), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP)................ 54235

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados GILMAR MACHADO (PT, MG), ABELARDO
LUPION (PFL, PR), RONALDO CAIADO (PFL,
GO), WALTER PINHEIRO (PT, BA), EFRAIM
MORAIS (PFL, PB), OSMAR TERRA (PMDB, RS),
ROBSON TUMA (PFL, SP), 54237

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados RONALDO CAIADO (PFL, GO), LUIZ
CARLOS HAULY (PSDB, PR), JÚLIO REDECKER
(PPB, RS), WALTER PINHEIRO (PT, BA),
RONALDO CAIADO (PFL, GO), OSMAR TERRA
(PMDB, RS). 54240
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Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados LUIZ CARLOS HAULV (PSDB, PR),
RONALDO CAIADO (PFL, GO), OSMAR TERRA
(PMDB, RS). 54242

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
Suspensão da sessão. .. 54243

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
Reabertura da sessão. .. 54243

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados OSMAR TERRA (PMDB, RS),
GILMAR MACHADO (PT, MG), NICIAS RIBEIRO
(pSpB, PA), OSMAR TERRA (PMDB, RS),
JOAO GRANDÃO (PT, MS)................................... 54243

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Encerramento da votação. Adiamento da votação
da matéria., devido à falta de quorum. 54245

Apresentação de proposições: CHICO
SARDELLI, DILCEU SPERAFICO E OUTROS
ENI VOLTOLlNI E LEODEGAR TISCOSKI:
VANESSA GRAZZIOTIN, PAES LANDIM,
VANESSA GRAZZIOTIN, LUIZ ANTONIO
FLEURV, VANESSA GRAZZIOTIN, PAES
LANDIM E OUTROS, JOÃO SAMPAIO,
ROBERTO ROCHA, RAFAEL GUERRA, IARA
BERNARDI, GUSTAVO FRUET, JANDIRA
FEGHALI, PAULO BALTAZAR, VEDA CRUSIUS,
GERSON PERES E OUTROS, ENI VOLTOLlNI
E LEODEGAR TISCOSKI, ENI VOLTOLlNI E
OUTROS, SRS. LíDERES. 54250

VII - Encerramento

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO P~ES LANDIM (PFL, PI - Como lí
der) NO PERIODO DESTINADO AO GRANDE
EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS N° 210,
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2002 
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO:
Imediata adoção, pelo Ministério Público Federal,
de providências acerca de prejuízos causados a
investidores pelo Bank of America . 54280

3 - ATO DA MESA N° 139, DE 2002
4 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Dispensa: Murilo Sérgio da Silva ..

b) Exoneração: Jorge Henrique Pereira
Cartaxo de Arruda, Marco Valerio Ruas da Silva
Roseli Bernardes de Lima, Takao IshiL :

c) Tornar sem efeito nomeação: Veruska
Rocha da Silva .

d) Nomeação: Ailton Bastos de Miranda
Geraldo Oliveira Alves, Marco Valerio Ruas d~
Silva, Victor da Silva Rodrigues, Vilmar Agapito
T' .elXelra .

e) Designação: Wilton Sidou Pimentel e
Francisco José César ..

f) Designação por acesso: Henrique Ke-
nup Sathler .

COMISSÕES

5 - PARECERES - PEC's nOs 135-A/99
337-A/01, Projetos de Lei nOs 505-C/91, 1.642-B/99',
2.902-A/00, 3.300-A/00, 3.906-A/00, 4.103-8/01 ,
4.161-B/01, 4.319-A/01, 4.338-B/01, 4.364-A/01,
4.415-C/01, 4.440-8/01, 4.463-A/01, 4.788-A/01,
5.331-A/01, 5.625-B/01, 5.847-A/01, 5.886-A/01,
6.034-A/02, 6.381-C/02, 6.496-A/02, 6.523-A/02,
6.533-A/02, e 6.955-A/02; Projetos de Decreto
Legislativo nOs 1.467-A/01, 1.496-A/01, 1.532-A/01,
1.641-A/02, 1.642-A/02, 1.698-A/02, 1.730-A/02,
1.808-A/02, 1.848-A/02, 1.856-A/02, 1.882-A/02.
1.887-A/02, 1.906-A/02, 1.916-A/02, 1.920-A/02,
1.930-A/02, 1.932-A/02, 1.946-A/02, 1.963-A/02,
1.968-A/02, 1.996-A/02, 2.003-A/02, 2.020-A/02,
2.058-A/02, 2.059-A/02, 2.097-A/02, 2.122-A/02,
2.138-A/02, 2.139-A/02, 2.141-A/02, 2.148-A/02,
2.154-A/02, 2.169-A/02, 2.208-A/02. 2.210-A/02,
2.212-A/02, 2.259-A/02, 2.301-A/02 e 2.506-A/02.......

6- MESA
7 - líDERES E VICE LíDERES
8 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
9 - COMISSÕES

54282

54282

54284

54285

54288

54289

54290
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Ata da 2328 Sessão Solene, Matutina
em 11 de dezembro de 2002

Presidência dos Srs.: Paulo Rocha, 3° Secretário; Tilden Santiago
Jandira Feghali, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

MENSAGEM N° 1.077

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presidente.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen

tais, os Deputados do Partido da Frente Liberal - PFL
que irão integrar a Comissão Representativa do Con
gresso Nacional:

14 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil", enviado ao Congresso Nacional
com a Mensagem n° 406, de 2002.

Brasília, 11 de dezembro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.

Suplentes:

Deputado Clóvis Queiroz

Deputado Francisco Coelho

Deputado Paulo Octávio

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a
urgência pedida com apoio no § 10 do art. 64 da Cons
tituição Federal para o Projeto de Lei n° 6.992, de
2002, que "Autoriza a instituição da Companhia Do
cas de Sepetiba SA e a cisão da Companhia Docas
do Rio de Janeiro SA" enviado ao Congresso Nacio
nal com a Mensagem n° 493, de 2002.

Brasília, 11 de dezembro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.

Oficio nO 1.010-L-PFU02

Brasília, 9 de dezembro de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Titulares:

Deputado Aracely de Paula

Deputado Francisco Rodrigues

Deputado Paes Landim
MENSAGEM N° 1.076

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a
urgência pedida com apoio no § 1° do art. 64 da Cons
tituição Federal para o Projeto de Lei n° 6.825, de
2002, que "Institui os tributos, as tarifas, as multas e a
obrigação de contratação de seguro que especifica",
enviado ao Congresso Nacional com a Mensagem n°
354, de 2002.

Brasília, 11 de dezembro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.

O SR. FERNANDO GABEIRA, servindo como
2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Passa-se
à leitura do expediente.

O SR. MAURO BENEVIDES, servindo como 1°
Secretário, procede à leitura do seguinte

11 - LEITURA DA ATA

MENSAGEM N° 1.075

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 18 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - 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.

111- EXPEDIENTE

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a
urgência pedida com apoio no § 1° do art. 64 da Cons
tituição Federal para o Projeto de Lei n° 6.870, de
2002, que "Altera a redação do parágrafo único do art.
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Ofício n° 1.012-L-PFU2002

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

OF. PSDB/W 1.194/2002

Dezembro de 2002

Brasília, 11 de dezembro de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aecio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Cabo Julio

(PST-MG) para, corno membro t~ular, compor a Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a "investigar ca
sos de tortura e maus-tratos praticados por agentes pú
blicos", em subst~uição à Deputada Laura Carneiro.

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

Defiro. Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF. PSDB/I/N° 1.19212002

Brasília,ll de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar a substi

tuição do Ronaldo Cezar Coelho pelo Deputado Se
bastião Madeira, como membro titular, na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Júnior, Lí
der do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 11-12-2002. - Aécio Neves, Pre

sidente.

OF. PSDB/I/N° 1.193/2002

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar a substi

tuição do Márcio Fortes pelo Deputado Sebastião Ma
deira, como membro suplente, na Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática.

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Júnior, Lí
der do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 11-12-2002. - Aécio Neves, Pre

sidente.

Brasília, de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza

de determinar o desligamento do Deputado Sebas
tião Madeira, como membro t~ular da Comissão de
Finanças e Tributação.

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Júnior,
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 11-12-2002. - Aécio Neves, Pre

sidente.

OF/GAB/I/N° 478

Brasília,de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício SGM/P n° 1.778/2002,
encaminho a Vossa Excelência a relação com os no
mes dos Deputadas ob PMDB, que comporão a Co
missão Representativa do Congresso Nacional, a
que se refere a art. 58, § 4°, da Constituição Federal.
Titulares Suplentes
Barbosa Neto Milton Monti
Glycon Terra Pinto Pedro Novais
José Borba Tadeu Filippelli

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

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presidente

Oficio n° 075/Plen

Brasília, 11 de dezembro de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

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

fim de indicar, como titular, o Deputado Roberto John,
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PT/PI, na Comissão de Fiscalização Financeira e Con
trole.

Atenciosamente. - Deputado João Paulo, Líder
do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presidente.

Oficio n° 076/Plen

Brasília, em 11 de dezembro de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

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

fim de indicar, como suplente, o Deputado Roberto John,
PT/PI, na Comissão de Agricultura e Política Rural.

Atenciosamente. - Deputado João Paulo, Líder
do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presidente.

Oficio n° 077/Plen

Brasília, 11 de dezembro de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

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

a fim de indicar, como titular, o Deputado Roberto
John, PT/PI, na Comissão de Segurança Pública.

Atenciosamente, - Deputado João Paulo, Líder
do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presidente.

Oficio n° 615/02

Brasília, 11 de Dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo

Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Deputado Már
cio Reinaldo Moreira, como titular, e a Deputada Alme
rinda de Carvalho, como suplente, para integrarem a
Comissão Representativa do Congresso Nacional.

Atenciosamente. - Deputado Odelmo Leão, Lí
der do PPB.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

Of.553/2002

Brasília, 10 de dezembro de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen

tais, os Senhores Deputados Félix Mendonça
(PTB-BA), José Militão (PTB-MG), na qualidade de
Titulares, e Romeu Queiroz (PTB-MG), na qualidade
de Suplente, para integrarem a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição n° 524-A, de 2002, do Senado Federal,
que "acrescenta artigo ao Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias, a fim de instituir o Fundo para
a Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia do Rio São Francisco".

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protes
tos de estima e consideração.

Deputado Roberto Jefferson, Líder do PTB.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presidente.

Ofício n° 554/2002

Brasília, 26 de maio de 2002

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

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, os senhores De

putados Nilton Capixaba (PTB-RO), na qualidade de
Titular e Ricardo Izar (PTR-SP), na qualidade de Su
plente, para integrarem as Comissões Representati
vas do Congresso Nacional, a que se refere o art. 58,
§ 4° da Constituição Federal.

Ao ensejo, renovo a Vossa excelência protestos
de estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Roberto Jeffer
son, Líder do PTB.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presidente.



53868 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

Of. n° 555/2002

Brasília, 11 de dezembro de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência o desligamento do

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP), da vaga de
suplente e indico para a mesma vaga o Deputado
Wagner Rossi (PMDB-SP), para compor a Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

Deputado Nelson Marquezelli, Vice-Líder PTR

Defiro. Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presidente.

Of.556/2002

Brasília, 11 de novembro de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito Vossa Excelência o desligamento do Sr.

deputado Silas Camara (PTB-AM), suplente, da Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a "investi
gar o tráfico ilegal de animais e plantas silvestres da
fauna e flora brasileiras".

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protes
tos de estima e consideração.

Atenciosamente, Deputado Roberto Jefferson,
Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 12-12-02. - Aécio Neves, Presidente.

Oficio n° 227/PDT

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os senhores Deputados Fernando Coruja e
Nelson Proença para integrarem, na condição de

membros Titular e Suplente, respectivamente. as Co
missões Representativas do Congresso Nacional,
prevista no art. 58, § 4° da Constituição Federal.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço.

Deputado Miro Teixeira, Líder do Bloco PDT/PPS.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presidente.

Of. n° 129/02

Brasília, 11 de dezembro de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputado

Agnelo Queiroz (PCdoB) como membro titular da Co
missão Representativa do Congresso Nacional, a que
se refere o art. 58, § 4°, da Constituição Federal.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada estima.

Deputado Haroldo Lima, Líder do Bloco
PCdoB, PSB.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

Ofício n° 277/2002

Brasília, 27 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi

mento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce
lência a apreciação do Projeto de Lei n° 5.331/01 por
este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Nelson Meurer
- PPB/PR, Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presidente.

------_.._--_ .
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Ofício nO 212/2002 - P

Brasília, 21 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, no dia de hoje,
do Projeto de Lei n° 4.440/01.

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

Respeitosamente. - Deputado Luciano Castro,
Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

OF. CCTCI-P/319/02

Brasília, 4 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
W 4.463, de 2001, e do Projeto de Lei n° 5.591/01, a
ele apensado.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
dos referidos projetos e do parecer a eles oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Narcio Rodri
gues, Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF.CCTCI-P/320/02

Brasília, 4 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a

apreciação, por este órgão técnico, do Projeto de Lei
n° 4.319, de 2001.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do parecer a ele ofere
cido.

Atenciosamente. - Deputado Narcio Rodri
gues, Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

OF N° 1.313/2002 - CCJR

Brasília, 27 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, as Propostas de Emen
da à Constituição nOs 135/99 e 157/99, apensada,
apreciadas por este Órgão Técnico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração. - Deputado Ney Lopes, Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Pre

sidente.

OF. N° 1.314 - P/2002 - CCJR

Brasília, 27 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emenda
à Constituição n° 337/01, apreciada por este Órgão
Técnico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Ney Lopes, Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presidente.



53870 Quinta-feira 12

OF. N° 1.315 - P/2002 - CCJR
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OF. N° 1.351-P/2002 - CCJR

Dezembro de 2002

Brasília, 2 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto
Legislativo apreciados por este Órgão Técnico, con
forme relação anexa.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

Rela ·0 de PDCs
1.467/01 1.496/01 1.532101 1.641/02 1.642102 1.698/02 1.730102
1.808102 1.848/02 1.856102 1.882102 1.887102 1.906/02 1.916/02
1.920/02 1.930/02 1.932102 1.946/02 1.963/02 1.968/02 1.996/02
2.003/02 2.020/02 2.058/02 2.059/02 2.097/02 2.122/02 2.138/02
2.139/02 2.141/02 2.148/02 2.154/02 2.169/02 2.208/02 2.210/02
2.212/02 2.259/02

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 1.348 P/2002 - CCJR

Brasília, 10 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao f'rt. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Orgão Técnico, no dia 10 corrente, do Projeto de
Lei n° 4.415-C/01.

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

Atenciosamente. - Deputado Ney Lopes, Presi
dente.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presidente.

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao f\rt. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Orgão Técnico, em 10 de dezembro do corrente,
do Projeto de Lei n° 3.203-C/97, transformado em
Projeto de Lei Complementar nO 350/02.

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

Cordialmente. - Deputado Ney Lopes, Presi
dente.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF. N° 1.336-P/2002 - CCJR

Brasília, 4 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao f\rt. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Orgão Técnico, no dia 4 de dezembro do corren
te, do Projeto de Lei n° 4.161-A/01.

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

Atenciosamente. - Deputado Jaime Martins,
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 1.337P/2002 - CCJR

Brasília, 4 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as providên
cias regimentais cabíveis, as Propostas de Emenda à

--------
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Constituição nOs 421/01 e 527/02, apreciadas por este
Órgão Técnico, no dia 4 de dezembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Jaime Martins, Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

OEN° 1.340-P/2002-CCJR

Brasília, 10 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 2.506/02, apreciado por este Órgão
Técnico, em 04-12-02.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Jaime Martins, Presidente em
exercício.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

MEIO AMBIENTE E MINORIAS

OETP N° 344/2002

Brasília, 27 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao disposto no art. 133, caput, do Regimento Inter
no, a rejeição por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n° 4.103/01.

Solicito a Vossa Excelência autorizar as provi
dências inerentes.

Respeitosamente. - Deputado Luciano Pizzat
to, 2° Vice-presidente no exercício da presidente.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF.TP N° 347/2002

Brasília, 27 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao disposto no art. 133, caput, do Regimento
Interno, a rejeição por este Órgão Técnico, do Proje
to de Lei n° 5.625-A01.

Solicito a Vossa Excelência autorizar as provi
dências inerentes.

Respeitosamente. - Deputado Luciano Pizzat
to, 2° Vice-presidente no exercício da presidência.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ofício n° 864/2002-P

Brasília, 6 de setembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminhamos para as providências devidas

reclamação formulada pela Sra. Bhikshuni Ariya (Ma
ria de Fátima Machado). A referida senhora alega se
rem declarações do Deputado Aldo Rebelo mentiro
sas e racistas. Pede, ainda, que seja ouvida pela
Mesa desta Casa.

Apenas para registro junto a esta Mesa, infor
mamos que a Comissão de Direitos Humanos ape
nas cumpre seu dever de encaminhar a denúncia
aos órgãos competentes, não possuindo qualquer
juízo sobre o pronunciamento do nobre deputado e
afirmando a importância e a necessidade da imuni
dade do parlamentar no exercício de seu mandato.

Na oportunidade, renovamos votos de estima.
Atenciosamente. - Deputado Orlando Fantaz

zini, Presidente.
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Se você foi vítima de uma violação em seus direitos
humanos ou conhece algum caso desse tipo, denuncie

aqui

Nome :

Endereço :

Bairro :

Cidade :

Estado :

C.E.P :

Telefone(s) :

Fac-símile :

e·mail :

Aniversário (dd/mm) .:

Profissão :

Denúncia:
(dialhoralenvolvídos/relato
sucinto do ocorrido):
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o SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, iniciou-se ontem a segunda visita
ao Brasil do 140 Dalai Lama. A primeira visita ocorreu quando da
realização da Eco 92, conferência mundial sobre ecologia, no Rio de
Janeiro. E a segunda, exatamente esta, começou ontem com atividades
na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná.

Sr. Presidente, a visita enseja polêmica e paradoxos. Aquilo que poderia
ser um ato de satisfação da curiosidade a respeito do Tibete, da sua
forma particular de budismo e da própria figura carismática do monge
Dalai lama, corre o risco de se transformar em visita de caráter político,
o que corresponde multo mais aos interesses do movimento separatista
instalado no Tibete, que tem como seu principal líder o Dalal lama, que
percorre o mundo a partir de sua base, na Índia, para pregar a
separação do Tibete da China, da qual faz parte há cerca de setecentos
anos.
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É preciso que se discuta isso, Sr. Presidente, exatamente pela razão de
o mundo acompanhar a forma dramática como os conflitos nacionais
vão se estabelecendo pelo planeta, haja vista o que ocorre atualmente
na Iugoslávia, onde forças da OTAN bombardeiam a Capital a pretexto
de se estabelecer a presença de tropas estrangeiras em uma parte do
seu território, a província de Kosovo, que historicamente também faz
parte do território iugoslavo, e em razão das acusações que se repetem
na imprensa a respeito dos atos praticados na guerra pelo Governo
iugoslavo contra moradores da província de Kosovo, de maioria
albanesa.

Sr. Presidente, é preciso que se esclareça a origem e a situação dos
laços entre o Tibete e a China. Infelizmente, as informações oferecidas
ao público brasileiro costumam ser unilaterais e tendenciosas, repetindo

.as ações fraudulentas difundidas pelos separatistas tibetanos,
naturalmente alimentadas pela mídia internacional controlada pelos
Estados Unidos e pelos países ocidentais interessados na divisão, no
esfacelamento e na destruição da unidade nacional chinesa.

Quem quiser entender seriamente a controvérsia sobre o Tibete precisa
começar pela formação histórica da China. País milenar, a China é
integrada por 56 nacionalidades, o que constitui uma situação distinta,
por exemplo, do Estado nacional brasileiro, formado por um único povo,
praticamente por uma etnia mestiça formada a partir da integração
entre negros, brancos e índios, que falam a mesma língua e têm
praticamente a mesma cultura. A China é um país multinacional. Há, de
fato, uma etnia majoritária, a han, mas o país é composto também por
um grande número de minorias nacionais, entre elas, naturalmente, a
tibetana. A China é, portanto, produto histórico da luta e do trabalho
conjunto de todas as nacionalidades que a integram, Inclusive a
tibetana. Se essas nacionalidades estreitaram os seus vínculos ao longo
de séculos é porque se deram conta de que só garantiriam sua
independência e desenvolveriam suas economias e culturas se
aprofundassem esses laços.

Os vínculos econômicos e culturais entre as nacionalidades han e
tibetana remontam a tempos muito antigos. Uma prova indelével e
irrefutável está nos idiomas das duas nacionalidades. Pertencem à
mesma família lingüística, significativamente denominada sino-tibetana.
O próprio budismo foi introduzido no Tibete pelo norte da Índia e pelo
Nepal, mas também pela Mongólia e pela China central. No século VII,
quando as tribos do planalto tlbetano formaram o seu primeiro Estado
unificado, o reino de Tubo, dois de seus soberanos casaram-se com
princesas chinesas e firmaram uma aliança com a dinastia Tang, das
planícies centrais da China. No século XIII, quando o rei mongol Kublai
Khan reunificou a China e fundou a poderosa dinastia Yuan, o Tibete foi
incorporado ao Império do Meio como uma de suas províncias.

O Tibete, portanto. faz parte da China há setecentos anos. Sucederam
se dinastias e novas formas de governo, alterou-se o relacionamento
entre o Governo Central e os locais, mas o Tibete jamais voltou a ser
um Estado separado. Não é difícil imaginar o que aconteceria à
humanidade hoje se algum tresloucado resolvesse redividir o mundo e
as suas fronteiras de acordo com o que acontecia há setecentos anos.

O próprio Dalai Lama reconheceu a unidade da China ao apoiar o acordo
que possibilitou a libertação do Tibete da presença de forças
imperialistas em 1951. Mantido temporariamente à frente do governo
local, este Dalai Lama que Visita o Brasil participou, em 1954, da
primeira Assembléia Nacional Popular da China, que elaborou a
Constituição da República Popular, tendo sido eleito um dos cinco Vice
Presidentes da Assembléia. Em 1956, assumiu a Presidência do Comitê
Provisório para organizar o governo da região autônoma do Tibete.

Quinta-feira 12 53873
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o conflito separatista ressurgiu quando se cogitou em promover a
reforma democrática do Tibete. E em que constituía tal reforma
democrática? A separação da religião do Estado, a abolição do regime
de servidão rural e de escravidão doméstica, a redistribuição da
propriedade das terras e dos rebanhos, monopolizada pela aristocracia
civil e pelos mosteiros.

No passado, essa região do Tibete tinha uma estrutura que fundia a
administração política e religiosa. Naquela época, as três grandes
organizações feudais - os aristocratas, os templos e os governos locais
-, mesmo representando menos de 5% da população, apoderavam-se
de todas as terras cultiváveis, dos bosques, das pastagens, das terras
incultas, das montanhas, dos rios e da maior parte do gado. Além disso,
essa aristocracia tinha até mesmo o direito de matar servos e escravos,
que constituíam mais de 95% da população e não possuíam nem
desfrutavam de meios para produzir, nem de liberdade individual. Os
grandes senhores, mediante a cobrança do arrendamento pela terra,
dos impostos e da usura, exploravam cruelmente a população. Tudo
isso causava abandono e pobreza na região.

Quando o Governo chinês se propôs a realizar essas reformas
democratizadoras, dez anos após a revolução que libertou a China,
inclusive o Tibete, houve um levante contra-revolucionário, que se
assemelha muito à Guerra Civil dos Estados Unidos, na segunda década
do século passado, quando o Sul escravocrata não aceitou a
modernização das relações sociais e econômicas do Norte abolicionista e
entrou em guerra para se separar do Estado nacional norte-americano.

Ninguém hoje nega ao Governo de Washington, liderado pelo Presidente
Abraham Lincoln, o direito e a legitimidade de ter formado exércitos
para deter, pelas armas, o movimento separatista do Sul dos Estados
Unidos.

Imagine V.Exa., Sr. presidente, se o Governo brasileiro apoiasse um
movimento para separar do Estado nacional paraguaio certa região
paraguaia fronteirlça com o Brasil, cuja maioria da população fosse
brasileira. O Governo paraguaio não teria a mesma legitimidade de
impedir a desintegração do seu território em virtude de aquela terra
pertencer-lhe historicamente, mesmo que a população fosse, do ponto
de vista da língua e da cultura, majoritária, superior à própria população
de origem paraguaia?

Não se pode admitir, Sr. Presidente, que de maneira aventureira,
patrocinada por interesses escusos, promova-se a desestabilização e o
rompimento da unidade de um país milenar como a China. É preciso
que se diga com todas as letras que boa parte do movimento
separatista promovido pelo Dalai Lama é financiado com dinheiro da
CIA. Digo isso porque em documentário veiculado pela GNT, rede de
televisão a cabo, a própria Imprensa norte-americana noticiou por mais
de uma vez que a Agência Central de Inteligência, o Pentágono e o
Governo norte-americano financiam as atividades do Dalai Lama, para
que possa promover pelo mundo inteiro o seu movimento separatista.

O budismo é uma religião milenar no Oriente, com adeptos no Brasil. A
prática religiosa deve ser respeitada e, se necessário, ter proteção do
Estado, para que outras religiões não desrespeitem o direito de culto, a
exemplo do que já aconteceu no Brasil com os cultos afro-brasileiros,
que só recentemente passaram a ser mais ou menos respeitados em
nosso País.

A atividade religiosa deve ser acatada e respeitada, mas não podemos
admitir a tentativa de utilização da crença e da simpatia de boa parte do
povo brasileiro pelas tradições do budismo, pelas tradições orientais,
para se usufruir de beneficios políticos e praticar ~tividadespolíticas
separatistas, como se faz atualmente no Tibete. E preciso esclarecer a
opinião pública.

Dezembro de 2002
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Não é em função da religião de lideranças políticas que devemos apoiar
as suas causas. Não é porque o ex-ditador chileno Augusto Pinochet se
dizia católico fervoroso que se deveria apoiar a ditadura militar chilena.
Não é pelo respeito à prática da religião muçulmana que se deve apoiar
Estados teocráticos ou crimes cometidos por muçulmanos. Da mesma
forma, não é por respeito à crença protestante que se deve apoiar a
prática criminosa de governantes protestantes. Sr. Presidente, é preciso
separar essas duas coisas.

Sr. Presidente, acusam o Governo chinês de ter promovido um
genocídio no TIbete. Essa é uma mentira escandalosa! As informações e
as estatísticas mundialmente aceitas desmentem qualquer tipo de
genocídio praticado no Tibete. Há denúncias de que o Exército Popular
da China massacrou 1 milhão e 200 mil tibetanos desde 1950. Ora,
segundo os dados demográficos aceitos internacionalmente, em 1950 o
Tibete tinha uma população estimada em 1 milhão de habitantes; em
1990, ano do último censo nacional, essa população havia dobrado para
2 milhões, 196 mil habitantes. Se essa denúncia leviana tivesse algum
fundamento, o Tibete teria sido despovoado e não poderia apresentar
sequer uma taxa mínima de crescimento demográfico, ainda mais tão
expressiva.

Os separatistas acusam o Governo Central da China de transferir para
áreas tibetanas 7,5 milhões de hans - etnia majoritária chinesa -,
suplantando os 6 milhões de tibetanos nativos. Trata-se novamente de
números fraudulentos e irresponsáveis. Dos 2 milhões, 196 mil
habitantes da região autônoma do Tibete - recenseados em 1990 -,
95% eram tibetanos e apenas 81 mil e 200 habitantes eram hans, ou
seja, 3,7% da população. O restante pertencia a outras nacionalidades.

Portanto, a propaganda mentirosa do separatismo, difundida pela ClA,
pelo Governo dos Estados Unidos e pelo Dalai Lama não encontram eco
nem nas estatísticas, nem na verdade. O que se pode dizer é que,
acrescentando-se à região autônoma do Tibete Municípios e distritos de
outras províncias chinesas em que se encontram comunidades ti betanas
expressivas, chega-se de fato ao total mencionado de 6 milhões, 156
mil, no conjunto dessas áreas, em 1990.

Desses habitantes, no entanto, 4 milhões, 196 mil, ou 68%, eram
tibetanos.

Concedo, com prazer, um aparte ao nobre Deputado Agnelo Queiroz.

O Sr. Agnelo Queiroz - Sr. Deputado Aldo Rebelo, quero parabenizar
V.Exa. por este pronunciamento. Num momento em que há essa grande
campanha, em que aparentemente se tem uma opinião única no
mundo, V.Exa. aqui retoma os fatos históricos sobre a situação do
Tibete, mostrando que ele pertence à China há setecentos anos, mais
do que a idade do descobrimento do Brasil, já que vamos completar
quinhentos anos agora. V.Exa. faz isso numa posição muito correta do
ponto de vista do interesse nacional, situando o momento da discórdia
da China com o Dalai Lama - até então, um dos cinco Vices que
participavam do Governo da China -, apontando, sobretudo, o choque
cultural provocado naquele momento: um Estado com características
teocráticas, com costumes primitivos, numa situação de servidão e
subserviência, hoje completamente condenada no mundo e que a
Revolução Chinesa conseguiu superar. A opinião de V.Exa. é bastante
esclarecedora, porque muitas coisas são dadas como verdades
absolutas quando não se retomam concretamente os fatos, como
acontece com relação à questão da paz. É importante que o líder Dala;
Lama também possfl esclarecer a sua opinião quando deu apoio à
bomba atômica na India. Como é que se defende a paz no mundo,
sobretudo essa defesa universal, e se apóia a confecção da bomba
atômica da Índia? Será que é porque faria uma rivalidade com o país
vizinho que é a China? Essa é uma atitude questionável do ponto de
vista de um Prêmio Nobel da Paz. Portanto, V.Exa. aborda muito bem o
assunto tanto histórica como politicamente, até mesmo sob o ponto de

Quinta-feira 12 53875



53876 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

vi~ta da religião, que devemos respeitar, sim, mas isso não pode ser
utIlizado para atingir outros objetivos escusos, sobretudo para
desagregar outros países que têm autodeterminação e que devemos
apoiar. O pronunciamento de V.Exa. é muito esclarecedor e, com
certeza, trará uma visão completamente diferente dessa que se passa
de forma unitária, mas que é mais difícil, porém, justa e correta, como
V.Exa. disse muito bem. Parabéns pelo seu pronunciamento!

O SR. ALDO REBELO - Agradeço a V.Exa. o aparte, que incorporo ao
nosso pronunciamento com muita satisfação e honra.

Desejo dizer, Sr. Presidente, que o budismo, nas suas origens e na sua
tradição oriental, é uma religião baseada na humildade, na singeleza da
sua prática e de seus praticantes. No entanto, o Dalai Lama chega ao
Brasil acompanhado de uma delegação de 25 pessoas, hospeda-se num
hotel de luxo em Curitiba, o Grand Hotel Rayon, no qual ocupa um
andar inteiro, e, segundo o Jornal do Brasil, protegido por dezenas de
homens da Polícia Federal. Trouxe até mesmo o seu próprio cozinheiro.
Trata-se a sua visita não como a de um líder religioso, mas quase como
a de um Chefe de Estado no exílio.

Ora, Sr. Presidente, a imprensa noticia que o Dalai Lama será recebido
pelo Presidente do Congresso Nacional e pelo Presidente da Câmara dos
Deputados. É preciso que S.Exas., se de fato forem receber o líder
tibetano, o façam na condição de Iider religioso. Tratar das questões
internas do Estado chinês funcionaria quase como um ato de
provocação. A China é um país que mantém relações diplomáticas,
culturais e comerciais amistosas com o Brasil. Esse país não poderia
aceitar tal discussão com aquele que prega a dissolução de suas
fronteiras e a desintegração de seu território, porque no mapa
desenhado pelo Dalai Lama em uma de suas biografias a China deverá
ser desintegrada, perdendo não apenas o Tibete, mas outras regiões
autônomas que integram seu território.

Lembraria ao Presidente do Senado, Senador Antonio Carlos Magalhães,
e ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Michel Temer, que
o Dalai Lama não promove a integração, que seria bem-vinda e
necessária, entre a religião milenar praticada no Tibete, o budismo
tibetano, e as diversas crenças que proliferam no Brasil,
majoritariamente a católica. Não é essa a integração. O monge Dalai
Lama está na verdade acobertando a presença do líder político, que, a
serviço dos interesses das grandes potências do Ocidente, que rivalizam
economicamente com a China e querem a sua desestabilização, deseja
arrebanhar aqui apoio para sua causa separatista.

É preciso, naturalmente, que os dirigentes políticos do nosso País
meditem sobre essa situação, para não darem provimento a uma
atividade que diz respeito a um Estado e a um governo com o qual o
Brasil mantém relações amistosas.

Desejo ainda dizer, Sr. Presidente, que nas últimas décadas o Tibete
passou por grandes transformações. Até 1949, ele não tinha uma
estrada. Hoje, está integrado por uma moderna malha rodoviária, dois
aeroportos, linhas aéreas regulares. O Tibete não tinha telefone ehoje
está ligado à rede mundial de comunicações por satélite. Não tinha uma
escola pública, porque o regime servil, a aristocracia promovida pelos
mosteiros e pelos aristocratas que dominavam o Tibete não criou, até
1949, uma única escola pública, 90% da população era analfabeta, só
os filhos dos aristocratas tinham acesso ao conhecimento e à leitura. A
partir de 1959, o país passou a ter escola pública, tem hoje uma
universidade, e apenas 44% da sua população ainda é analfabeta,
quando essa taxa era de 90% até 1959. A expectativa de vida era de 35
anos e hoje é de 65. Corrigidos os erros da chamada revolução cultural
chinesa, os grandes erros praticados pela revolução, hoje, o Tibete
desfruta de efetiva liberdade religiosa, o que pode ser comprovado pelo
fluxo de turistas que lá comparecem e podem livremente freqüentar e
testemunhar a freqüência aos mosteiros que existem não apenas na
Capital.
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Por último, Sr. P~esidente, a experiência confirma que a união e não a
divisão é que pode assegurar o progresso das 56 nacionalidades
chinesas. Se o Dalai Lama se preocupa realmente com o futuro de seu
povo, com a paz e a justiça, deve abrir os olhos para as ameaçadoras
realidades do mundo contemporâneo, reconhecer os erros e as
atrocidades praticadas pelo regime teocrático e servil que encabeçou e
admitir os avanços obtidos com as reformas democráticas do Tibete e
com o estabelecimento da região autônoma, em 1965. E o Monge Dalai
Lama deve-se dispor a contribuir para o fortalecimento dos laços de
unidade e de cooperação entre as 56 nacionalidades chinesas. Não deve
contribuir, ao contrário, para a sua dissolução, para a cizânia das
nacionalidades que formam a China.

Dessa forma, Sr. Presidente, é que temos a esperança de que se possa
construir um Tibete realmente progressista, democrático para seu povo,
como parte integrante de uma China desenvolvida e progressista, que é
a aspiração do povo chinês e que também é, certamente, a aspiração
do povo tibetano.

É esta a nossa advertência e eram essas as informações que
gostaríamos de trazer a esta Casa e à população brasileira que nos
acompanha neste nosso pronunciamento.

Era o que tinha a dizer.

Quinta-feira 12 53877

Ret. Requerimento de juntada de documentos
Junte-se.
Em H/l:\!.{ O x..-

Sra. Maria de Fátima Machado

).~preslde~~

2-~)



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

rência de progresso e pros
peridade é só um álibi para
justificar a presença deles no
país". conta um proíessor ti
betano. que vamos chamar
de Dorge por razões de se
gurança. "A única coisa que
eles realmente fizeram foi
construir estradas, porque
eram necessárias para o co-
mércio, para fazer entrar os
ÍnÚgranres. soldados e os tan
ques. E se eles acham que
melhoraram talno nossa vida,
por que os chineses não ar
gantzarn eleições livres no
Tibete?", resume Dorge.

Falso monge - Diante do
Jokhang. somos um grupo de
esttangeiros conversando. De
repente. aparece um monge
muito estranho. Ele pede fo-
tos do dalai-Iama em públi
co. no meio da praça. Isso (
absolutamente proibido e
pode provocar a expulsão por
proselitismo político antichi·
nês. ou a prisão para os tibe
lanOSo Mesmo assim. muita
gente pede aos turistas. que
geralrnenle levam escondido
e distribuem discretamente.
O monge insiste. num inglês
petfeito, uma agressividade
e uma vastísstma cabeleltll
que não têm nada a ver com
os monges habituais. No fi
nal. initado. para nos con·
vencer. ele mostra uma caro
teirinha com foto. Ora, as

pessoas daquele grupo conhecercllll to-
dos os países budistas do mundo e visita
rcllll centenas de templos e mosteiros. Mas
monge de carteirinha foi a primeira vez
na vida que topamos com um...

Mesmo com toda a presença militar
e vigilância. em vários pontos do país
tibetanos se aproximaram de mim quan
do estava sozinha e resumiram a situa
ção num inglês aproximativo: "Cnine
se bad. kill people. no freedom" (chi
neses são maus, matam pessoas, não
temos liberdade). Pequim jamais COIl

quistou os corações e as mentes desse
povo do Himalaia. •

vai "abrir o Tibete para o mundo". O
mundo, no caso, é a província chinesa
de Quinghai. "É um meio de levar maís
colonos e soldados", denuncia o gover
no tibetano no exílio.

Mas não é preciso ser especialisla em
economia para constatar que a propagan
da chinesa de que "os libertadores" le
varam o progresso para o país é balela.
"O tal boom econômico só beneficia os
chineses. Nós. tibetanos, não temOS aces
so a nada: todos os bons empregos. o '
direito de abrir um comércio. de fazer
negócios e até de ir à escola secundária
são reservados aos chineses. Essa apa·

Lhasa está mais policiada do que nunca. Começaram as
comemorações oficiais do 50· aniversário da anexação

do Tibete pela China. No dia 23 de maio de 1951. oito
meses depois da invasão pelo Exército Vermelho, uma
delegação úbetana assinou em Pequim um acordo que
aceitava a dominação chinesa. Ou a "Liberação Pacífica
do Tibete", como quer Pequim. Essa delegação não tinha
mandato para tanto, eSlava mantida como refém em Pe
quim. Agora, os chineses prometem uma fesla com dis
cursos, danças e espetáculos folclóricos. A festa é. no
mínimo, estranha. As comemorações são mantidas em se
gredo até a véspera, com medo da reação popular. Para
piorar o nervosismo dos chineses, na quarta-feira 23 o
presidente dos Estados UlÚdos. George W. Bush. recebeu
na Casa Branca o dalai-Iama. líder espiritual dos tibetanos
e Prêmio Nobel da Paz, mais conhecido como "Cabeça de
Serpente" pela propaganda do regime.

Limpeza étnica - Nestas
cinco décadas. a capital do
Tibete passou de 20 mil a
30 mil habitantes para 300
mil ou 400 mil. ninguém
sabe ao certo. dos quais se
calcula que menos de 50 mil
são tibelanos. Dezenas de
casas tradicionais foram de
molidas para alargar as ruas
e dar espaço aos tanques chi
neses para invadir e mano-
brar ao menor sinal de rebe
lião. Em Lhasa, é mais difí
cil ver tibetanos do que chi
neses, que se comportam
como senhores de terra con
quistada. No Tibete, os chi
neses já são sete milhões.
contra seis milhões de tibe-
tanos. Consta que o governo de Pequim
pretende transferir entre 15 milhões e
20 milhões de chineses até 2020. As
organizações de Direitos Humanos de
nunciam uma verdadeira "limpeza étni
ca". Para atrair colonos. Pequim tranS
formou o Tibete em zona econômica es
pecial, com um princípio de economia
de mercado, que tenta seduzir os inves
tidores com salários baixíssimos e isen
ções fiscais. Lhasa é o novo Eldorado,
senio o faroeste, dos chineses que que
rem fazer fortuna. O governo chinês aca
ba de anunciar a construção de uma es
trada de ferro de 1.500 quilômetros que

cassinos, viàeogames. 1wao-
kês e até cyber-cafés". van
gloria-se o dono de um res
taurante chinês. O karaokê.
o vidro turnê parecem ser
considerados pelos chineses
como a forma mais elevada
de civilização. A capital sa
grada do budismo tibetano
hoje é mais conhecida como
"a cidade dos mil bordéis" .
Umas lojas estranhas, com
vidro fumê azul e coninas
vermelhas proliferam por
todo lado. Sem falar nos
"salões de cabeleireiro".
Dada a proliferação desses
profissionais, Lhasa deve
ser a cidade mais bem-peno
teada do mundo.
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Depois de 50 anos de
dominação chinesa, a
antiga capital sagrada
do budismo virou a
cidade dos mil bordéis
IIOSELY FORGANES - Lh/llil

N
o Tibete os horizontes são in·
finilOS: paisagens de cortar o
fôlego se estendem através do
planallo mais alto do mundo,
a mais de 4 mil metros de al·
titude média. Ao longe, as

montanhas do Himalaia, com suas neves
eternas e o monte Everest. Mas o hori
zonte de um tibetano vai apenas de um
check-point a outro. Os chineses. que ocu
pam milítarnleme este país anexado há
exatos SO anos. construíram bam:iras com
soldados armados e controlam todo mun
do que passa. Um tibetallO precisa de uma
espécie de passaporte interno para andar
no próprio país. dando explicações sobre
aonde vai. quando e por que para a bur0
cracia clúnesa. E só quem já tentou dis
cutir com um burocrata clúnês sabe o
que isso significa. "Não acredite em nada
do que voe! está vendo". alerta o mon
ge. num dos mais impressionantes mos
teiros do Tibete. em meio à paisagem
deslumbrante. Para os budistas, o mun
do é uma ilusão. mas sei que o religioso
nlo está falando de metafísica, nem ten
llIIIdo me converter. Depois de olhar para
os lados. desconfiado. ele diz. sorrindo
muito, como se estivesse discutindo
amenidades: "A calma é apenas aparen
te. Este país é uma prisão. A violência
continua. Nossa vida é muito dura. Todo
mundo tem medo. Eles prenderam mui
ta gente e em outra ala do mosteiro. onde
não vlo deixar você entrar, os comissá
rios políticos continuam tentando dou
trinar os monges." Ele sorri novamente.
vigia os arredores com o canlo do olho
e desaparece como uma sombra. tão dis
cretamente quanlo veio.

"A ocupação clúnesa do Tibete li obra
do mais brutal e desumano de todos os
regimes comunistas que já existiram no
mundo." A fra~ li do escritor russo e
ex-dissidente soviélico Alexander SoI
jenitsyn. Prêmio Nobel de 1970. O nú·
nimo que se pode dizer é que ele conhe
ce o assunlO. Existem várias maneiras
de destruir um país e. em meio século
de ocupação. os tibetanos já viram (.r

das. A primeira é a física. Desde 1950.

luando invadiram o Tibete alegando que
'la apenas uma província chinesa, pra
\camente todos os templos e mosteiros
oram profanados. destruídos, incendia
os e demolidos a picaretadas. Dos seis
'il que existiam. apenas oito escapa
·n. Consta que o Potala, o magnífico
;jcio dos dalai-Iamas. com seus 118
etros de altura e 400 de comprimento,

13 andares e mil janelas. construído em
1650. 56 foi salvo da fúria dos guardas
vermelhos durante a Revolução Cultu
ral (1966-1976) porque o próprio pre
miê Zhou EnIai mandou tropas especiais
para impedir. Cerca de 1.2 milhão de
Iibetanos morreram. assassinados. tortu
rados. queimados vivos, em campos de
concentração ou de fome causada pela

coletivização forçada. Sem falar dos mi
lhares de mulheres obrigadas a abortar

, e esterilizadas à força

Demoição sifenciasa - A CUlTa ma
neira de destruição é mais sutil. O Pota
la, que era o súnbolo dessa capital fecha
da ao mundo e fez sonhar gerações de
exploradores, não foi fisicamente destruí-

I do. Mas a orgulhosa cidadela branca e
I vermelha viu-se afogada no meio de cons
'I truçôes horríveis e a capital sagrdda do
. budismo tibetallo. completamente desfi·
I gurada. Quando o Tibete ainda era um
I país livre. muito anles de chegar a lha-

Ii sa, o viajante avistava de longe o majes
. toso palácio. Hoje, dá de cara com uma

'I sucessão de barracões militares. hanga·
res de cimento. conjuntos habitacionais e
construções medonhas. Para admirar o
Potala e fazer fOlos que dêem uma pálida
idéia do que ele foi, é preciso subir no
leto do templo Jokhang e cortar os pré
dios grotescos do quadro. A famosa ima
gem do palácio do dalai-Iama refletido
na água do lago. hoje. só nos livros. Os
chineses aterraram o lago e cimentaram
tudo. construindo uma espécie de mini
praça Tian Am Men. de uisle memória.
como em Pequim. onde flutua uma gi
ganlesca bandeim vermelha. Para com
pletar. instalaram uma discoteca. ao lado
do edifício religioso mais sagrado do bu
dismo tibetano. É o mesmo que colocar
um pcep-show na porta do Vaticano. "Por
que do o mausoléu de Mao Tsé-lung
patroCinado pela Coca-Cola. já que os
chineses são tàO modernos?" . ironizs um
turista indignado. A universidade que
existia em frente, o maior centro da cul
tura Iibetana no mundo. foi pura e sim·
plesmente demolida. No lugar. fica uma
antena de uma rede de tevê. Que trans
mite em clúnês, claro. "Aqui era o fim
do mundo. Hoje temos bares. discotecas.
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ICJ Report on Tibet and China (excerpt) (1960) [p.346)

INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS

REPORTON

TIBET ANO THE

CHINESE PEOPLE'S REPUBUC

GENEVA,1960

(EXCERPT)

REPORT TO THE SECRETARY GENERAL

The Legallnquiry Committee on Tibet has the pleasure to
submit to the Intemational Commission of Jurists its Report on
those aspects of events in Tibet which the Committee was called
upon by its terms of reference to considero The Committee came
to the following conelusions:

GENOCIDE

According to the Convention for the Prevention and Punishment
cf Genocide, which was adopted by the General Assembly cf
the United Nations in December, 1948, human groups against
which genocide is reeognized as a crime in internationallaw are
national, racial, ethnie and religious. The COMMITTEE found
that aets of genocide had been committed in Tibet in an attempt
to destroy the TIbetans as a religious group, and that such acts
are acts of genocide independently of any conventional
obligation. The COMMITTEE did not find lhat there was
sufficient proof of the destruction of Tibetans as a race, nation
ar ethnic group as such by methods that can be regarded as
genocide in internationallaw. The evidence established tour
principal facts in relation to genocide:

(a) that the Chinese will not perrnit adherence to and practice of
Buddhism in Tibet;

(b} that they have systematicalJy set out to eradicate this
religious belief in Tibet;

--------------------_.._-_._.-_._ - .
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(c) that in pursuit of this design they have killed religious figures
beeause their religious belief and practice was an
encouragement and example to others; and

(d) that they have forcibly transferred large numbers of Tibetan
children to a Chinese materialist environment in order to prevent
them from having a religious upbringing.

The COMMITTEE therefore found that genocide had been
committed against this religious group by such methods.

HUMAN RIGHTS

The COMMITTEE examined evidence in relation to human
rights within the framework of the Universal Declaration of
Human Rights as proclaimed by the General Assembly of the
United Nations.

The COMMITTEE in considering the question of human rights
took into account that economic and social rights are as much a
part of human rights as are civil Iiberties. They found that the
Chinesa communist authorities in Tibet had violated human
rights of both kinds.

The COMMITTEE earne to the conclusion that the Chinese
authorities in TIbet had violated the following human rights.
which the COMMITTEE considered to be the standards of
behavior in the common opinion of civilized nations:

ARTICLE 3

The right to life, liberty and security of person was violated by
acts of murder, rape and arbitrary imprisonrnent.

ARTICLE5

Torture and cruel, inhuman and degrading treatrnent were
inflicted on the Tibetans on a large seale.

ARTICLE9

Arbitrary arrests and detentíon were earried out.

ARTICLE 12

Rights of privacy, of home and farnily Ufe were persistently
violated by the forcible transfer of members of the family and by
indoctrination turning children against their parents. Children
from infancy upwards were removed contrary to the wishes of
the parents.

ARTICLE 13
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Freedom of movement within. to and trom Tibet was denied by
large-scale deportations.

ARTICLE 16

The voluntary nature of marriage was denied by forcing monks
and lamas to marry.

ARTICLE 17

The right not to be arbitrarily deprived of private property was
violated by the confiscation and compulsory acquisition of
private property otherwise than on payment of just
compensation and in accordance with the freely expressed wish
of the Tibetan People.

ARTICLE 18

Freedom of thought, conscience and religion were denied by
acts of genocide against Buddhists in Tibet and by other
systematic aets designed to eradicate religíous belief in Tibet.

ARTICLE 19

Freedom of expression and opinion was denied by the
destruction cf scriptures, the imprisonment of members of the
Mimang group and the cruel punishments inflieted on critics of
the regime.

ARTICLE20

The right of free assembly and association was violated by the
suppression of the Mimang movement and the prohibition of
meetings other than those called by the Chinese.

ARTICLE21

The right to democratic government was denied by the
imposition trom outside of rule by and under the Chinese
Communist Party.

ARTICLE22

The economic, social and cultural rights indispensable for the
dignity and tree development of the personality of man were
denied. The economic resources of Tibet were used to maet the
needs of the Chinese. Social changes were adverse to the
interests of the majority of the Tibetan people. The old culture of
Tibet, including its religion, was attacked in an attempt to
eradicale it.

ARTICLE24
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The right to reasonable working conditions was violated by the
exaction of labour under harsh and iII-paid conditions.

ARTICLE25

A reasonable standard of living was denied by the use of the
Tibetan economy to meet the needs of the Chinese settling in
Tibet.

ARTICLE26

The right to liberal education primarily in accordance with the
choice of parents was denied by compulsory indoctrination,
sometimes after deportation, in cornrnunist philosophy.

ARTICLE27

The Tibetans were not allowed to participate in the culturallife
of their own community, a culture which the Chinese have set
out to destroy.
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Chinese allegations that the Tibetans enjoyed no human rights
before the entry of the Chinese were found to be based on
distorted and exaggerated aecounts of life in Tibet. Accusations
against the Tibetan "rebels" of rape, plunder and torture were
found in cases of plunder to have been deliberately fabricated
and in other cases unworthy of belief for this and other reasons.

THE STATUS OF TIBET

The view of the COMMITTEE was that Tibet was at the very
least a de facto independent State when the Agreement of
Peaceful Measures in Tibet was signed in 1951, and the
repudiation of this agreement by the Tibetan Government in
1959 was found to be fully justified. In examining the evidence,
the COMMITTEE took into aecount events in Tibet as related in
authoritative accounts by officials and scholars familiar at first
hand with the recent history of Tibet and official docurnents
which have been published. These show that Tibet
dernonstrated trom 1913 to 1950 the conditions of statehood as
generally accepted under intemationallaw. In 1950 there was a
people and a territory. and a governrnent which functioned in
that territory, conducting its own domestic affairs free from any
outside authority. From 191301950 foreign relations of Tibet
were conducted exclusively by the Govemment of Tibet and
countries with whom Tibet had foreign relations are shown by
official documents to have treated Tibet in practice as an
independent State.

Tibet surrendered her independence by signing in 1951 the
Agreernent on Peaceful Measures for the Liberation of Tibet.
Under that Agreernent the Central People's Governrnent of lhe
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Chinese People's Republic gave a number of undertakings,
among them: promises to maintain the existing political system
of Tibet, to maintain the status and functions of the Dalai Lama
and the Panchen Lama, to protect freedom of religion and the
monasteries and to refrain trom compulsion in the matter of
reforms in Tibet. The COMMITTEE found that these and other
undertakings had been violated by the Chinesa People's
Republic, and lhat the Govemment of Tibet was entitled to
repudiate the Agreement as it did on March 11, 1959.

On the status of Tibet the previous inquiry was Iimited to
considering whether the questíon of Tibet was a matter
essentially within lhe domestic jurisdiction of lhe Chinese
People's Republic. The COMMITTEE considered that it should
confine itself to this question and it was therefore not necessary
to attempt a definitive analysis in terms of modem international
law of the exact juridical status of Tibet. The COMMITTEE was
not concarned with the question whether the status of TIbet in
1950 was 008 of de facto or de jure independence and was
satisfied that Tibet's status was such as to make the Tibetan
question one for lhe legitimate concern of the United Nations
even on the restrictive interpretation of matters "essentially
within the dornestic jurisdiction" of a State.

Purshottam Trikamdas, Chairman

Arturo A. Alafriz

T.S. Fernando

K. Bentsi-Enchill

On9 Huck Um

N.C. Chatterjee

R.P. Mookerjee

Rolf Christophersen

M.R. 5eni Pramoj

Iibet Justice CeJ!l~cJiome I Legal Mate_rials on Tibet I Gºvemm~mª1
lffi!Hiqº~

Dezembro de 2002

o pronunciamento enquadra-se no que dispõe o artigo 53, caput, da Constituição
Federal. Em conseqüência, publique-se, oficie-se à denunciante e, após, arquive-se.
Em: 111 1 ::.2102

)~~ÉCIONEVES
Presidente



Publique-se.
Em 11-12-2. - Aécio Neves, Presidente.

Publique-se.

Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presi
dente.

Ofício-Pres n° 406/02

Brasília, 4 de dezembro de 2002.

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre
ciação do Projeto de Lei n° 6.955/02, por este Órgão
Técnico.

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

Respeitosamente. - Aécio Neves, Presidente.

Publique-se.

Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presi
dente.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Ofício n° CREDN/P-356/02

Brasília, 4 de dezembro de 2002.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Referência: Para publicação

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa., em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n° 3.906/00.

Solicito a V. Exa. autorizar a publicação do referi
do projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Aldo Rebelo, Pre
sidente.

Brasília, 6 de novembro de 2002.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA ciação do Projeto de Lei n° 6.034/02, por este Órgão
COMÉRCIO E TURISMO Técnico.

Ofício-Preso n° 306/02 Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica-
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente. - Deputado Couraci Sobri
nho, Presidente.

Senhor Presidente
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre
ciação do Projeto de Lei n° 6.523/02, por este Órgão
Técnico.

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

Respeitosamente. - Deputado Couraci Sobri
nho, Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presidente.

Ofício-Pres n° 312/02

Brasília, 13 de novembro de 2002.

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre
ciação do Projeto de Lei n° 1.642/99, por este Órgão
Técnico.

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

Respeitosamente. - Deputado Couraci Sobri
nho, Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ofício-Preso n° 405/02

Brasília, 4 de dezembro de 2002.

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
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COMISSÃO DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Of.Pres. n° 147/02

Brasília, 4 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 2.902, de 2000.

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

Atenciosamente. - Deputado Rodrigo Maia,
Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

Cf.Pres. n° 149/02

Brasília, 4 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 3.300, de 2000.

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

Atenciosamente. - Deputado Rodrigo Maia,
Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-2. - Aécio Neves, Presidente.

Of.Pres. n° 151/02

Brasília, 4 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 4.364, de 2001 .

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do parecer a ele ofere
cido.

Atenciosamente. - Deputado Rodrigo Maia,
Presidente.

Publique-se.
Em 11-1-22. - Aécio Neves, Presi

dente.

Of. Preso N° 152/02

Brasília, 4 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 4.788, de 2001.

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

Atenciosamente. - Deputado Rodrigo Maia,
Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Of. P - 93/02

Brasília, 20 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,

do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei n° 6.496/02 
do Sr. Armando Abílio - que "denomina Viaduto
Engenheiro Ernesto de Souza Diniz a obra-de-arte
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especial localizada na BR-230, Município de João
Pessoa, Estado da Paraíba:'

Atenciosamente. - Deputado Duílio Pisanes
chi, Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-2. - Aécio Neves, Presi

dente.

af. P - 94/02

Brasília, 20 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,
do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei n° 6.533/02 
do Sr. João Sampaio -que "dispõe sobre a proibição
do uso de dispositivos de reboque em veículos auto
motores, cujas dimensões ultrapassem os limites do
pára-choques traseiro do veículo".

Atenciosamente. - Deputado Duílio Pisanes
chi, Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

af. P - 95/02

Brasília, 20 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58, ca
put, do Regimento Interno, comunico a V. Exa que
a Comissão de Viação e Transportes, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei
n° 6.496/02 - do Sr. Reinaldo Gripp -que "altera al
guns dispositivos legais e acrescenta outros à Lei
nO 9.503, de 23 dE setembro de 1997 - Código Bra-

sileiro de Trânsito", e os de nOs. 6.791/02 e 6.816/02
apensados.

Atenciosamente. - Deputado Duílio Pisanes
chi, Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

af. P -111/02

Brasília, 20 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,

do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Comis
são de Viação e Transportes, em reunião ordinária rea
lizada hoje, aprovou o Projeto de Lei n° 4.338-A/02 
dos Srs. Paes Landim e Saulo Pedrosa - que "deno
mina Presidente Juscelino Kubstschek a rodovia
BR-020, Brasília-Fortaleza, e rejeitou o de n°
4.775/01, apensado.

Atenciosamente. - Deputado Duílio Pisanes
chi, Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

af. P-112102

Brasília, 4 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,

do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei n° 5.847/01 
do Sr. Suas Câmara -que "obriga a veiculação de pu
blicidade de saúde pública pelas empresas de trans
portes coletivos urbanos".

Atenciosamente. - Deputado Duílio Pisanes
chi, Presidente.

Publique-se.
Em 11-12-02. - Aécio Neves, Presi

dente.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 349, DE 2002
(Poder Executivo)
MSC 1.062/2002

Altera as Leis Complementares nOs
87, de 13 de setembro de 1996, e 102, de
11 de julho de 2000.

(Às Comissões de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54))

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 31 da Lei Complementar no 87, de

13 de setembro de 1996, passa a vigorar com as se
guintes alterações:

"Art. 31. Nos exercícios financeiros de
2003 a 2006, a União entregará mensal
mente recursos aos Estados e seus Municí
pios, obedecidos os montantes, os critérios,
os prazos e as demais condições fixadas no
Anexo desta Lei Complementar.

§ 1° Do montante de recursos que
couber a cada Estado, a União entregará,
diretamente:

§ 2° Para atender ao disposto no ca
put, os recursos do Tesouro Nacional serão
provenientes:

§ 3° A entrega dos recursos a cada
unidade federada, na forma e condições de
talhadas no Anexo, especialmente no seu
item 3, será satisfeita, primeiro, para efeito
de pagamento ou compensação da dívida
da respectiva unidade, inclusive de sua ad
ministração indireta, vencida e não paga jun
to à União, bem como para o ressarcimento
à União de despesas decorrentes de eventu
ais garantias honradas de operações de cré
dito externas. O saldo remanescente, se
houver, será creditado em moeda corrente.

§ 4° A entrega dos recursos a cada
unidade federada, na forma e condições de
talhadas no Anexo, subordina-se à existên
cia de disponibilidades orçamentárias con
signadas a essa finalidade na respectiva Lei
Orçamentária Anual da União, inclusive
eventuais créditos adicionais.

" (NR)

Art. 2° O Anexo da Lei Complementar no 87,
de 1996, passa a vigorar com a redação do Anexo
desta Lei Complementar.

Art. 3° Os valores de entrega correspondentes
aos períodos de competência dos meses de novem
bro e dezembro de 1999, mencionados no art. 3° da
Lei Complementar no 102, de 11 de julho de 2000,
que não tenham sido utilizados nas condições previs
tas nos §§ 3° e 4° do referido artigo, serão repassados
pela União aos Estados e aos seus Municípios em ja
neiro e fevereiro de 2003, respectivamente.

Parágrafo único. Os valores de entrega mencio
nados no caput estarão contidos no montante limite
previsto no Anexo para o exercício de 2003.

Art. 4° Revoga-se o § 4°-A do art. 31 da Lei
Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996.

Art. 5° Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de
1'2 de janeiro de 2003.

Brasília,

ANEXO

1. A entrega de recursos a que se refere o art. 31
da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de
1996, será realizada da seguinte forma:

1.1. a União entregará aos Estados e aos seus
Municípios, no exercício financeiro de 2003, o valor
de até R$3.900.000.000,00 (três bilhões e novecen
tos milhões de reais), desde que respeitada a dota
ção consignada da Lei Orçamentária Anual da União
de 2003 e eventuais créditos adicionais;

1.2. nos exercícios financeiros de 2004 a 2006,
a União entregará aos Estados e aos seus Municípios
os montantes consignados a essa finalidade nas cor
respondentes Leis Orçamentárias Anuais da União;

1.3. a cada mês, o valor a ser entregue aos Esta
dos e aos seus Municípios corresponderá ao montante
do saldo orçamentário existente no dia 10, dividido pelo
número de meses remanescentes no ano;

1.3.1. nos meses de janeiro e fevereiro de 2003, o
saldo orçamentário, para efe~o do cálculo da parcela
pertencente a cada Estado e a seus Municípios, segun
do os coeficientes individuais de participação definidos
no ~em 1.5 deste Anexo, corresponderá ao montante
remanescente após a dedução dos valores de entrega
mencionados no art. 3° desta Lei Complementar;

1.3.1.1. nesses meses, a parcela pertencente
aos Estados que fizerem jus ao disposto no art. 3°
desta Lei Complementar corresponderá ao somatório
dos montantes derivados da aplicação do referido ar
tigo e dos coeficientes individuais de participação de
finidos no item 1.5 deste Anexo.

1.3.2. no mês de dezembro, o valor de entrega
corresponderá ao saldo orçamentário existente no dia
15.

1.4. Os recursos serão entregues aos Estados e
aos seus respectivos Municípios no último dia útil de
cada mês.
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1.5. A parcela pertencente a cada Estado, in
cluídas as parcelas de seus Municípios, será propor
cionai aos seguintes coeficientes individuais de parti
cipação:

AC 009104% PB 0,28750% I
AL 0,84022% PR 10,08256%
AP 0,40648% PE 1,48565%
AM 100788% PI 0,30165%
BA 3,71666% RJ 5,86503%
CE 1,62881% RN 0,36214%

I DF 0,80975% RS 10,04448%
ES 426332% RO 0,24939%
GO 1,33472% RR 0,03824%
MA 1,67880% SC 3,59131%

MT 1,94087% SP 31,14180%
MS 1,23465% SE 0,25049%
MG 12,90414% TO 0,07873% I
PA 4,36371% TOTAL 100,00000%

2. Caberá ao Ministério da Fazenda apurar o
montante mensal a ser entregue aos Estados e aos
seus Municípios.

2.1. O Ministério da Fazenda publicará no Diário
Oficial da União, até cinco dias úteis antes da data
prevista para a efetiva entrega dos recursos, o resul
tado do cálculo do montante a ser entregue aos Esta
dos e aos seus Municípios, o qual, juntamente com o
detalhamento da memória de cálculo, será remetido,
no mesmo prazo, ao Tribunal de Contas da União.

2.2. Do montante dos recursos que cabe a cada
Estado, a União entregará, diretamente ao próprio
Estado, setenta e cinco por cento, e aos seus Municí
pios, vinte e cinco por cento, distribuídos segundo os
mesmos critérios de rateio aplicados às parcelas de
receita que lhes cabem do ICMS.

2.3. Antes do início de cada exercício financeiro,
o Estado comunicará ao Ministério da Fazenda os co
eficientes de participação dos respectivos Municípios
no rateio da parcela do ICMS a serem aplicados no
correspondente exercício, observado o seguinte:

2.3.1. o atraso na comunicação dos coeficientes
acarretará a suspensão da transferência dos recur
sos ao Estado e aos respectivos Municípios até que
seja regularizada a entrega das informações;

2.3.1.1. os recursos em atraso e os do mês em
que ocorrer o fornecimento das informações serão
entregues no último dia útil do mês seguinte à regula
rização, se esta ocorrer após o décimo quinto dia;
caso contrário, a entrega dos recursos ocorrerá no úl
timo dia útil do próprio mês da regularização.

3. A forma de entrega dos recursos a cada Esta
do e a cada Município observará o disposto neste
item.

3.1. Para efeito de entrega dos recursos à unidade
federada e por uma das duas formas previstas no subi
tem 3.3 serão obrigatoriamente considerados, pela or
dem e até o montante total da entrega apurado no res
pectivo período, os valores das seguintes dívidas:

3.1.1. contraídas junto ao Tesouro Nacional pela
unidade federada vencidas e não pagas, computadas
primeiro as da administração direta e depois as da ad
ministração indireta;

3.1.2. contraídas pela unidade federada com
garantia da União, inclusive dívida externa, vencidas
e não pagas, sempre computadas inicialmente as da
administração direta e posteriormente as da adminis
tração indireta;

3.1.3. contraídas pela unidade federada junto
aos demais entes da administração federal, direta e
indireta, vencidas e não pagas, sempre computadas
inicialmente as da administração direta e posterior
mente as da administração indireta.

3.2. Para efeito do disposto no subitem 3.1 .3,
ato do Poder Executivo Federal poderá autorizar:

3.2.1. a inclusão, como mais uma opção para
efeito da entrega dos recursos, e na ordem que deter
minar, do valor correspondente a título da respectiva
unidade federada na carteira da União, inclusive en
tes de sua administração indireta, primeiro relativa
mente aos valores vencidos e não pagos e, depois,
aos vincendos no mês seguinte àquele em que serão
entregues os recursos;

3.2.2. a suspensão temporária da dedução de
dívida compreendida pelo subitem 3.1.3, quando não
estiverem disponíveis, no prazo devido, as necessári
as informações.

3.3. Os recursos a serem entregues mensal
mente à unidade federada, equivalentes ao montante
das dívidas apurado na forma do subitem 3.1, e do
anterior, serão satisfeitos pela União por uma das se
guintes formas:

3.3.1. entrega de obrigações do Tesouro Nacio
nal, de série especial, inalienáveis, com vencimento
não inferior a dez anos, remunerados por taxa igual
ao custo médio das dívidas da respectiva unidade fe
derada junto ao Tesouro Nacional, com poder libera
tório para pagamento das referidas dívidas; ou

3.3.2. correspondente compensação.

3.4. Os recursos a serem entregues mensal
mente à unidade federada equivalentes à diferença
positiva entre o valor total que lhe cabe e o valor da dí
vida apurada nos termos dos subitens 3.1 e 3.2, e li
quidada na forma do subitem anterior, serão satisfei
tos por meio de crédito, em moeda corrente, à conta
bancária do beneficiário.

4. As referências deste Anexo feitas aos Esta
dos entendem-se também feitas ao Distrito Federal.
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MF 301 EM PL ALT LC 87-1996 LC 102-2000

Em 4 de dezembro de 2002

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

Excelência a anexa proposta de Projeto de Lei Com
plementar que objetiva alterar dispositivos da Lei Com
plementar n° 87, de 13 de setembro de 1996, que "Dis
põe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal
sobre operações relativas à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interes
tadual e intermunicipal de mercadorias e de comunica
ção, e dá outras providências" e da Lei Complementar
n° 102, de 11 de julho de 2000, que promoveu modifi
cações na referida Lei Complementar.

2.As disposições legais ora apresentadas têm o
objetivo de prorrogar o prazo de vigência do fundo or
çamentário, instituído pela Lei Complementar nO 102,
de 2000. Esse fundo substituiu, durante os anos de
2000 a 2002, o mecanismo do seguro-receita previsto
na redação original do Anexo da Lei Complementar n°
87, de 1996.

3.A atual legislação prevê, a partir de 2003, o re
torno da metodologia do seguro-receita. Entretanto,
tal retorno provocaria grandes transtornos às finan
ças dos Estados e seus Municípios, pois além de ces
sar a transferência dos recursos a diversas Unidades
da Federação, o fluxo dos repasses poderia tornar-se
descontínuo, tendo em vista que os cálculos dos
montantes dos repasses dependem do desempenho
da arrecadação do ICMS, da arrecadação dos tribu
tos da União e outras variáveis. A prorrogação do fun
do orçamentário, nos termos propostos, evitaria o sur
gimento desses problemas.

4.Com a adoção da medida acima, entendemos
estar preservando o grande avanço promovido pela
Lei Complementar n° 87, de 1996, na legislação do
ICMS, além de contemplar um dos principais temas
de discussão entre a União e os Estados.

5.A proposta em questão atende o disposto na
Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a des
pesa futura só será realizada na medida em que a Lei
Orçamentária Anual da União, inclusive eventuais
créditos adicionais que venham a ser aprovados, con
signe os recursos necessários para a prorrogação do
fundo. Para o exercício de 2003, a proposta orçamen
tária já considera recursos no montante de R$1.852,4
bilhão para o ressarcimento aos estados, que deve
rão ser destinados ao fundo orçamentário.

6.São estas, Senhor Presidente, as razões que
nos levam a propor a Vossa Excelência o encaminha
mento da presente proposta de Projeto de Lei Com
p�ementarpara apreciação do Congresso Nacional.

Respeitosamente, - Pedro Sampaio Malan,
Ministro de Estado da Fazenda - Guilherme Gomes

Dias, Ministro de Estado de Planejamento, Orçamen
to e Gestão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI

LEI COMPLEMENTAR ND 87,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Dispõe sobre o Imposto dos Esta
dos e do Distrito Federal sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de trans
porte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, e dá outras providências.

Art. 31. Nos exercícios financeiros de 2000,
2001 e 2002 a União entregará mensalmente recur
sos aos Estados e seus Municípios, obedecidos os
montantes, os critérios, os prazos e as demais condi
ções fixados no Anexo desta Lei Complementar.

* Artigo, caput, com redação dada pela Lei
Complementar nO 102, de 11-7-00.

§ 1° Nos exercícios financeiros de 2000, 2001 e
2002 e a partir de 1° de janeiro de 2003, do montante
de recursos que couber a cada Estado, a União entre
gará, diretamente:

*§ 1°com redação dada pela Lei Complementar
n° 102, de 11/-7-2000.

1- setenta e cinco por cento ao próprio Estado; e
11- vinte e cinco por cento aos respectivos Muni

cípios, de acordo com os critérios previstos no pará
grafo único do art. 158 da Constituição Federal.

§ 2° Nos exercícios financeiros de 2000, 2001 e
2002 e a partir de 1° de janeiro de 2003, os recursos
do Tesouro Nacional serão provenientes:

* § 2° com redação dada pela Lei Complementar
nO 102, de 11-7-00.

I - da emissão de títulos de sua responsabilida
de, ficando autorizada, desde já, a inclusão nas leis
orçamentárias anuais de estimativa de receita decor
rente dessas emissões, bem como de dotação até os
montantes anuais previstos no Anexo, não se aplican
do neste caso, desde que atendidas as condições e
os limites globais fixados pelo Senado Federal, quais
quer restrições ao acréscimo que acarretará no endi
vidamento da União;

11 - de outras fontes de recursos.
§ 3° No período compreendido entre a data de

entrada em vigor desta Lei Complementar e 31 de de
zembro de 2002, a entrega dos recursos a cada uni
dade federada, na forma e condições detalhadas no
Anexo, especialmente no seu item 5, será satisfeita,
primeiro, para efeito de pagamento ou compensação
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da dívida da respectiva unidade, inclusive de sua ad
ministração indireta, vencida e não paga ou vincenda
no mês seguinte àquele em que for efetivada a entre
ga junto ao Tesouro Nacional e aos demais entes da
administração federal. O saldo remanescente, se
houver, será creditado em moeda corrente.

*§ 3° com redação dada pela Lei Complementar
n° 102, de 11-7-00.

§ 4° A partir de 1° de janeiro de 2003 a entrega
dos recursos a cada unidade federada, na forma e
condições detalhadas no Anexo à Lei Complementar
n° 87, de 13 de setembro de 1996, especialmente no
seu item 9, será satisfeita, primeiro, para efeito de pa
gamento ou compensação da dívida da respectiva
unidade, inclusive de sua administração indireta, ven
cida e não paga ou vincenda no mês seguinte àquele
em que for efetivada a entrega, junto ao Tesouro Naci
0na� e aos demais entes da administração federal. O
saldo remanescente, se houver, será creditado em
moeda corrente.

* § 4° com redação dada pela Lei Complementar
n° 102, de 11-7-00.

§ 4°-A. A partir de 1° de janeiro de 2003 volta a
vigorar a possibilidade de, até o exercício financeiro
de 2006, a União entregar mensalmente recursos aos
Estados e seus Municípios, obedecidos os limites, os
critérios, os prazos e as demais condições fixados no
Anexo à Lei Complementar n° 87, de 1996, com base
no produto da arrecadação estadual, efetivamente re
alizada, do imposto sobre operações relativas à circu
lação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de co
municação, no período julho de 1995 a junho de 1996,
inclusive.

* § 4°-A. acrescido pela Lei Complementar n°
102, de 11-7-00.

§ 5° Para efe~o da apuração de que trata o artA
da Lei Complementar nO 65, de 15 de abril de 1991 , será
considerado o valor das respectivas exportações de
produtos industrializados, inclusive de semi-elaborados,
não submetidas à incidência do imposto sobre opera
ções relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e in
termunicipal e de comunicação, em 31 de julho de 1996.

*§ 5° com redação dada pela Lei Complementar
n° 102, de 11-7-00.

Art. 35. As referências feitas aos Estados nesta
Lei Complementar entendem-se feitas também ao
Distrito Federal.

Art. 36. Esta Lei Complementar entra em vigor
no primeiro dia do segundo mês seguinte ao da sua

publicação, observado o disposto nos arts. 32 e 33 e
no Anexo integrante desta Lei Complementar.

Brasília, 13 de setembro de 1996; 175° da Inde
pendência e 108° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pedro Malan.

ANEXO
(à Lei Complementar n° 102,

de 11 de julho de 2000)

1. A entrega de recursos a que se refere o art. 31
da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de
1996, será realizada da seguinte forma:

1.1. no exercício financeiro de 2000, a União en
tregará aos Estados e aos seus Municípios o valor de
R$3.864.000.000,00 (três bilhões e oitocentos e ses
senta e quatro milhões de reais), distribuídos confor
me os coeficientes de participação previstos no subi
tem 2.1;

1.1.1. do valor total a ser entregue a cada Esta
do e aos seus Municípios, serão descontados os re
cursos entregues relativos aos períodos de compe
tência novembro de 1999 até o último mês de cálculo
executado na forma prevista no Anexo da Lei Comple
mentar n° 87, de 1996;

1.1 .1.1 . a diferença positiva será entregue pela
União, em parcelas iguais, contando da primeira dis
tribuição até dezembro de 2000, não podendo resul
tar em desembolso global superior ao valor disposto
no subitem 1.1;

1.1 .1.2. no caso de desembolso global superior
ao previsto no subitem 1.1, a diferença positiva rema
nescente será entregue a partir de janeiro de 2001 ;

1.1.1.3. a diferença negativa será deduzida to
talmente dos valores a serem entregues a partir de ja
neiro de 2001 ;

1.2. nos exercícios financeiros de 2001 e de
2002, a União entregará aos Estados e aos seus Mu
nicípios o valor de R$ 3.148.000.000,00 (três bilhões
e cento e quarenta e oito milhões de reais) em cada
um dos exercícios, atualizado pelo índice Geral de
Preços, conceito Disponibilidade Interna, IGP-DI da
Fundação Getúlio Vargas, ou na sua ausência, por
outro índice de preços de caráter nacional que o
substitua, da seguinte forma:

1.2.1. em 2001, pela variação média do índice
de 2000, relativamente a 1999;

1.2.2. em 2002, pela variação média do índice
de 2001 , relativamente a 1999;

1.2.3. a entrega mensal de recursos aos Esta
dos e aos seus Municípios será equivalente a um
doze avos dos valores referidos no subitem 1.2, atua
lizados na forma nele prevista;
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---------*-----------------* ---------*-----------------*

_________ * 1 * *

---------*-----------------* ----------*-----------------*

---------*-----------------* ---------*-----------------*

ricana, valor de compra, do mesmo mês a que se re
ferem as exportações;

2.2.2. do valor dos créditos a que se refere o § 5°
do art. 20 da Lei Complementar n° 87, de 1996, relati
vos a 1999 ou 2000, ou, ainda, em outro período e for
ma que dispuser o Confaz, com vistas a permitir a
adequação dos Estados ao disposto no subitem
2.2.2.1;

2.2.2.1. o valor integrará o coeficiente individual
de participação para os Estados que dispuserem de
campo específico na Guia de Informação e Apuração
do ICMS, de modo a identificar o respectivo crédito;

2.2.3. do valor da redução adicional de vinte por
cento no ICMS das saídas para outros Estados dos
bens de capital de que trata o Convênio 52/91, de 26
de setembro de 1991, relativos a 1999 ou a 2000, ou,
ainda, em outro período e forma que dispuser o Con
faz;

2.2.4. caso o Confaz delibere para período infe
rior a doze meses, relativamente a qualquer um dos
subitens 2.2.1,2.2.2 ou 2.2.3, os valores serão extra
polados linearmente para doze meses;

2.2.5. na hipótese de os períodos a que se refe
rem os subitens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 não serem unifor
mes, os valores serão convertidos a preços de um
mesmo período de referência, utilizando-se o índice
de que trata o subitem 1.2;

2.2.6. o valor previsto no subitem 2.2.1 deverá
serfomecido ao CONFAZ até 5 de dezembro de 2000
e os previstos nos subitens 2.2.2 e 2.2.3 só serão con
siderados se o Estado prestá-los ao Confaz, até esta
mesma data;

2.3. no exercício de 2002, proporcional ao coefi
ciente resultante do somatório:

2.3.1. do valor das exportações de que trata o in
ciso 11 do art. 3° da Lei Complementar n° 87, de 1996,
que será apurado pela Secex, considerando o valor
das respectivas exportações de produtos primários e
industrializados semi-elaborados, no período de no
vembro de 2000 a outubro de 2001, ou em outro pe
ríodo que dispuser o Confaz, submetidas à incidência
do ICMS em 31 de julho de 1996, e com base nas ori
gens indicadas nas respectivas guias de exportação
ou outros documentos que identifiquem o Estado ex
portador;

2.3.1.1. o valor será convertido em moeda naci
onal para o respectivo mês das exportações, utilizan
do-se a média ponderada das cotações oficiais diári
as do Banco Central do Brasil para a moeda america
na, valor de compra, do mesmo mês a que se referem
as exportações;

2.3.2. do valor dos créditos a que se refere o § 5°
do art. 20 da Lei Complementar nO 87, de 1996, no pe
ríodo de novembro de 2000 a outubro de 2001, ou,
ainda, em outro período e forma que dispuser o Con
faz;
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1.3. os recursos serão entregues aos Estados e
aos seus respectivos Municípios no último dia útil de
cada mês;

1.4. a entrega de valores aos Estados e aos
seus Municípios submete-se ao disposto nos arts. 5 e
6 desta Lei Complementar.

2. Dos recursos de que trata o item 1, a parcela
pertencente a cada Estado, incluídas as parcelas de
seus Municípios, será:

2.1. no exercício de 2000, proporcional ao coefi
ciente individual de participação de:

2.2. no exercício de 2001, proporcional ao coefi
ciente resultante do somatório:

2.2.1. do valor das exportações de que trata o in
ciso 11 do art. 3° da Lei Complementar n° 87, de 1996,
que será apurado pela Secretaria de Comércio Exteri
or do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co
mércio Exterior - Secex, considerando o valor das
respectivas exportações de produtos primários e in
dustrializados semi-elaborados, no período de no
vembro de 1999 a outubro de 2000, ou em outro pe
ríodo que dispuser o Conselho Nacional de Política
Fazendária - Confaz, submetidas à incidência do
ICMS em 31 de julho de 1996, e com base nas ori
gens indicadas nas respectivas guias de exportação
ou outros documentos que identifiquem o Estado ex
portador;

2.2.1.1. o valor será convertido em moeda na
cional para o respectivo mês das exportações, utili
zando-se a média ponderada das cotações oficiais
diárias do Banco Central do Brasil para a moeda ame-

, -----"-,-_..---, ,, _--,,-----,---
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2.3.2.1. O valor integrará o coeficiente individual
de participação apenas para os Estados que dispuse
rem de campo específico na Guia de Informação e
Apuração do ICMS, de modo a identificar o respectivo
crédito;

2.3.3. do valor da redução adicional de vinte por
cento no ICMS das saídas para outros Estados dos
bens de capital de que trata o Convênio 52/91 , de 26
de setembro de 1991, no período de novembro de
2000 a outubro de 2001, ou, ainda, em outro período
e forma que dispuser o Confaz;

2.3.4. caso o Confaz delibere para período infe
rior a doze meses, relativamente a qualquer um dos
subitens 2.3.1,2.3.2 ou 2.3.3, os valores serão extra
polados linearmente para doze meses;

2.3.5. na hipótese de os períodos a que se refe
rem os subitens 2.3.1,2.3.2 e 2.3.3 não serem unifor
mes, os valores serão convertidos a preços de um
mesmo período de referência, utilizando-se o índice
de que trata o subitem 1.2;

2.3.6. o valor previsto no subitem 2.3.1 deverá
ser fornecido ao Confaz até 5 de dezembro de 2001, e
os previstos nos subitens 2.3.2 e 2.3.3 só serão consi
derados se o Estado prestá-los ao Confaz, até esta
mesma data.

3. O Confaz calculará os coeficientes individuais
de participação dos Estados para aplicação em 2001
e 2002 com base na apuração prevista nos subitens
2.2 e 2.3, que, após aprovação por decisão unânime,
serão publicados e oficializados à Secretaria do Te
souro Nacional do Ministério da Fazenda até 30 de
dezembro, respectivamente, de 2000 e 2001 ;

3.1. na hipótese de o Confaz não aprovar os co
eficientes a vigorar no exercício de 2001, prevalece
rão aqueles estabelecidos no subitem 2.1;

3.2. na hipótese de o Confaz não aprovar os co
eficientes a vigorar no exercício de 2002, prevalece
rão aqueles vigentes em 2001 ;

3.3. os levantamentos necessários para a apu
ração dos valores da parcela das exportações referi
das nos subitens 2.2 e 2.3 serão objeto de protocolo
celebrado entre o Confaz e a Secex, e aqueles neces
sários para a apuração dos demais valores de que
tratam os subitens 2.2 e 2.3 serão realizados pelo
Confaz.

4. Caberá ao Ministério da Fazenda apurar o
montante mensal a ser entregue aos Estados e aos
seus Municípios;

4.1. o Ministério da Fazenda publicará no Diário
Oficial da União, até cinco dias úteis antes da data
prevista para a efetiva entrega dos recursos, o resul
tado do cálculo do montante a ser entregue aos Esta
dos e aos seus Municípios, o qual, juntamente com o
detalhamento da memória de cálculo, será remetido,
no mesmo prazo, ao Tribunal de Contas da União;

4.2. do montante dos recursos que cabe a cada
Estado, a União entregará, diretamente ao próprio
Estado, setenta e cinco por cento, e aos seus Municí
pios, vinte e cinco por cento, distribuídos segundo os
mesmos critérios de rateio aplicados às parcelas de
receita que lhes cabem do ICMS;

4.3. antes do início de cada exercício financeiro,
o Estado comunicará ao Ministério da Fazenda os co
eficientes de participação dos respectivos Municípios
no rateio da parcela do ICMS a serem aplicados no
correspondente exercício, observado o seguinte:

4.3.1. o atraso na comunicação dos coeficientes
acarretará a suspensão da transferência dos recur
sos ao Estado e aos respectivos Municípios até que
seja regularizada a entrega das informações;

4.3.1.1. os recursos em atraso e os do mês em
que ocorrer o fornecimento das informações serão
entregues no último dia útil do mês seguinte à regula
rização, se esta ocorrer após o décimo quinto dia.
Caso contrário, a entrega dos recursos ocorrerá no úl
timo dia útil do próprio mês da regularização.

5. A forma de entrega dos recursos a cada Esta
do e a cada Município observará o disposto neste
item;

5.1. o Ministério da Fazenda informará, até cinco
dias úteis antes da data prevista para a efetiva entre
ga de recursos, o respectivo montante da dívida da
administração direta e indireta da unidade federada,
apurado de acordo com o definido nos subitens 5.2 e
5.3, que será deduzido do valor a ser entregue à res
pectiva unidade em uma das duas formas previstas
no subitem 5.4;

5.2. para efeito de entrega dos recursos à unidade
federada e por uma das duas formas previstas no subi
tem 5.4 serão obrigatoriamente considerados, pela or
dem e até o montante total da entrega apurada no res
pectivo período, os valores das seguintes dívidas:

5.2.1. contraídas junto ao Tesouro Nacional pela
unidade federada vencidas e não pagas, computadas
primeiro as da administração direta e depois as da ad
ministração indireta;

5.2.2. contraídas junto ao Tesouro Nacional pela
unidade federada vincendas no mês seguinte àquele
em que serão entregues os recursos, computadas
primeiro as da administração direta e depois as da ad
ministração indireta;

5.2.3. contraídas pela unidade federada com ga
rantia da União, inclusive dívida externa, primeiro as
vencidas e não pagas e, depois, as vincendas no mês
seguinte àquele em que serão entregues os recursos,
sempre computadas inicialmente as da administra
ção direta e posteriormente as da administração indi
reta;

5.2.4. contraídas pela unidade federada junto
aos demais entes da administração federal, direta e
indireta, primeiro as vencidas e não pagas e, depois,
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as vincendas no mês seguinte àquele em que serão
entregues os recursos, sempre computadas inicial
mente as da administração direta e posteriormente as
da administração indireta;

5.3. para ef~ito do disposto no subitem 5.2.4, ato
do Poder ExecutiVO Federal poderá autorizar:

. 5.3.1. a inclusão, como mais uma opção para
ef~lto da entrega dos recursos, e na ordem que deter
ml~ar, do valor correspondente a título da respectiva
unidade federada na carteira da União, inclusive en
tes de sua administração indireta, primeiro relativa
ment~ aos valores ,:encidos e não pagos e, depois,
aos Vincendos no messeguinte àquele em que serão
entregues os recursos;
,. 5.3.2. a suspensão temporária da dedução de

divida compreendida pelo dispositivo, quando não es
tiverem disponíveis, no prazo devido as necessárias
informações; ,

5.4. os recursos a serem entregues mensalmen
te à unidade federada, equivalentes ao montante das
dívidas apurado na forma do subitem 5.2, e do anteri
or, serão satisfeitos pela União por uma das seguintes
formas:

5.4.1. entrega de obrigações do Tesouro Nacio
nal, de série especial, inalienáveis, com vencimento
não inferior a dez anos, remunerados por taxa igual
ao custo médio das dívidas da respectiva unidade fe
d,e~ada junto ao Tesouro Nacional, com poder libera
tono para pagamento das referidas dívidas; ou

5.4.2. correspondente compensação;
5.5. os recursos a serem entregues mensalmen

te à unidade federada equivalentes à diferença positi
va entre o valor total que lhe cabe e o valor da dívida
apurada nos termos dos subitens 5.2 e 5.3, e liquida
da ~a form~ ~o subitem anterior, serão satisfeitos por
meio de credito, em moeda corrente, à conta bancária
do beneficiário.

6. Os parâmetros utilizados no cálculo da entre
ga dos recursos a cada Estado de que trata este Ane
xo serão considerados, no que couber, para efeito da
renegociação ou do refinanciamento de dívidas junto
ao Tesouro Nacional.

7. As referências deste Anexo feitas aos Esta
dos entendem-se também feitas ao Distrito Federal.

* Anexo com redação dada pela Lei Comple
mentar n° 102, de 11-7-00.

LEI COMPLEMENTAR N° 102,
DE 11 DE JULHO DE 2000

Altera dispositivos da Lei Comple
mentar n° 87, de 13 de setembro de 1996,
que "dispõe sobre o Imposto dos Esta
dos e do Distrito Federal sobre opera
ções relativas à circulação de mercadori
as e sobre prestações de serviços de

transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação, e dá outras providên
cias".

.............................................
Art. 3° A. mudança na si~i~~áii"~~·d~·~~t;~g~·d~

recursos prevista no art.31 da Lei Complementar n°
87, de 1996, não poderá implicar interrupção no fluxo
mensal de entrega de recursos aos Estados e aos
seus Municípios, devendo os valores de entrega cor
respondentes aos períodos de competência dos me
~es de novembro e dezembro de 1999, de que trata o
Item 3 do Anexo à referida Lei Complementar, ser en
tregue pela União aos Estados e aos seus Municípi
os, até fevereiro de 2003.

. § 1° Os valores de entrega correspondentes aos
penodos de competência dos meses de novembro e
dezembro de 1999 serão atualizados pelo índice Ge
rai de Preços, conc€oito Disponibilidade Interna
I~P-~I, da Fundação Getúlio Vargas, ou na sua au~
sencla por outro índice de preços de caráter nacional
que o s~bstitua, a partir de fevereiro e março de 2000,
respectivamente, até o mês anterior da efetiva entre
ga.

" § 2° P~ra a atualização a que se refere o § 10, no
mes da efetiva entrega, a atualização será feita pela
variação pro rata die, tomando-se como referência o
índice do mês imediatamente anterior.

§ 3° A qualquer momento, os créditos a que se
refere o caput deste artigo, correspondentes à
cota-parte do Estado, poderão ser utilizados para o
abatimento do saldo devedor remanescente da amor
tização extraordinária a que se refere o art.7° da Lei n°
9.496, de 11 de setembro de 1997.

§ 4° A partir do exercício de 2001, os créditos a
~ue se refere o caput deste artigo, correspondentes
a co~a-parte do Estado, poderão ser utilizados para
abatimento do estoque da dívida dos Estados refinan
ciada pela União sob a égide da Lei n° 9.496 de
1997. '

§ 5° A distribuição das cotas-partes dos Municí
pios a que se refere o caput deste artigo observará
os índices vigentes para o exercício de 1999.

Art. 4° Os saldos credores acumulados na for
ma prevista nos §§ 10 e 2° do art.25 da Lei Comple
mentar n° 87, de 1996, existentes em 31 de dezembro
de 1999 e ainda não compensados ou transferidos
até a data da entrada em vigor desta Lei Complemen
ta~, P?dem ser, a requerimento do sujeito passivo e a
cnteno de cada um dos Estados, transferidos a outros
contribuintes do mesmo Estado, para compensação
parcelada, mediante a emissão, pela autoridade com
petente, de documento que reconheça o crédito.

.-_.__.._---_._---_ .......••-_ - ..
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.O 350, DE 2002
(Do Sr. Nelson Marchezan)

ORIUNDO DO PL N.o 3.203. DE 1997

Estabelece Programa de Desenvolvimento da Região da Fronteira Sul e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior
pela aprovação do Projeto de Lei n.o 3.203197 (transformado no Projeto de Lei
Complementar n.o 350/02), com substitutivo (relator: DEP. VALDECI OLIVEIRA); da
Comissão de Econoglia, Indústria, Comércio e Turismo pela aprovação do Projeto de
Lei n.o 3.203-A/97 (transformado no Projeto de Lei Complementar n.o 350/02), com
adoção do substitutivo apresentado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior (relator: DEP. LUIZ MAINARDI); da Comissão de Finanças e Tributação, pela
compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei n.o 3.203-8197
(transformado no Projeto de Lei Complementar n.o 350102) e do Substitutivo adotado
pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior e, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei n.o 3.203-B/97, na forma do Substitutivo da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior, com Subernendas (relator: DEP. FETIER
JUNIOR); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Lei n.o 3.203-CJ97 (transformado no Projeto de Lei Complementar n.o 350102), da
Subemenda n.o 03 da Comissão de Finanças e Tributação e do Substitutivo da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior; pela injuridicidade das Submendas
01,02 e 04 da Comissão de Finanças e Tributação (relator. DEP. MENDES RIBEIRO
FILHO).

(ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54).)

SUMÁRIO

1- Projeto inicial (PL n.o 3.203/97, transformado no Projeto de Lei Complementar n.o
350/02)

11 - Na Comisslo de Desenvolvimento Urbano e Interior:
• parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

111- Na Cominlo de Economia. Indústria. Comércio e Turismo:
- parecer do relator
• parecer da Comissão

IV - Na Comissão de Finanças e TributaçAo:
- parecer do relator
- subemendas oferecidas pelo relator (4)
- parecer da Comissão
- subemendas adotadas pela Comissão (4)

V - Na Comiselo de Constitulçlo e Justiça e de RedaçAo:
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
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AI'l I' Fica criIdo o Propma de Desenvolvimenro da Região da
fronreira Sul (PORFS) a ser Filio. lia ror. de repiamemo. pejo Poder Execubvo.

lIIafts dos Ministérios do PliUC!i8WCIID e OIÇ8IIlCII'O. da A.gIjcuRIDa e do

Ablstecimemo. da lndásIria, do Coméa:io e do Turismo, da fazenda, e da Ciancia e
Tee:DOlogia..

Parípafo ímico. SIo ......ptos pelo PORFS OS lDWIic:ípios ela

RqiJo Sul do Estado de Rio Citudl: do Sul, iJK:1uiDdo. conforme o r............ as

Sub-Rcgi6cs CampalIa. Ccnaal. CCIID'O-~ FIOIIIeíIa Qesl:e. Sul e Vale do KiO ParáO.

An. ~ O PDR1S devcri.promOVCT o deseawMmemD
ecoDÕIIUCO e soc:ial da rqião enfocada, aaaindo lIfWOI empreenctimenros e a«im"l'ndq a
tcarnIIUraÇio tiaanceiJa e.ClpCI1ICiOlal das uivicIIda 0C0IIÕIDiC:a5 precxisIcDra, fazmdo
uso. pera WIlO. dos sepinIcs mecaaisoilOS. jClII prcJuizo de OllUOS definidos em
regulamento:

I - concessio de beacftcios fiscais;

II -IiDbas de erédito~:

m•fuado de c:apPaliDlçln;
TV. apoio • c:riaçio dec:emRIS iJxIasa'jajs e apinclJ.lsUiajs:

v -~ n& dislribuiçlo dos imalimrmos piàlÍQOli em
Ilni'a-esnrur.e aos IIOVOS empeendi.....das CIlqftSM esuais~

AJt. 3' Addilliçlodas,.... JÓlritâriol. DO iIIlbito cio~
lewra em coma 05 'ClI'Dma cntérios:

I . CIfllICid.dc de c;ompcIiçio em nivcI ÍJJ1C'nIlIÇionaJ e polCIlCiai de

conqllJ5la de rncrcados..~ emrnos, lilUdo provci1D das vamapns

~ ela Regiio:
n• twaizvnento e uaóiçio na ecoJIClIIIia local:

m . JDIiora deiIo$ indircros c. por coasc:qCiê:Dcia. maior

muJàplíc:ldor de relida e de eaçnao. • R.eIiio c DO Pás. nesta ordl:m:
TV • daenVolvimealo e melbar aprovc:i1:Imemo das recuaos

vn ·1IIIlDOf CUIID de impI'""Njio~

VIU -lISO ....'0'0 de i_locais.
~ úaico. Será dIda êafaIe. na medida do paIIiwl. à

imp!-nwçto de c:ampIeus e cenIIOS ÜJ11e118das e a~ com .........

~rasobre a ecoaomia regional.
Art.. ~ • Os projuos consider:ldos. no imbito do PDRFS. como

priori1Uias; poderio, na foma do rqulamenro, fazer jus à:

I . reduçio de ali: cem por cano do 1D:Iposto deIm~ e do

:mpo5lO sobre PtoàuIoS Industrializados jnçidcmc ·sobR maqUIJ'IU.~

apBrelhos, IrJSlr1lR2CfttOS c nuue:iais. seus rcspec:tivos a=ssorios.~ e

fmamcnms. desunados a intelJ3r o llivo imobilizado êIas empraas;.

..,,--_._-------' -------------,..._.•.•..""'''.....,,-_..'''''.'' ..,
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II • reduçIo de lIé noventa e cincc por cemo do lmposIo de

l~ intideme &otn ~1ML Dana. peçu. comIlOna... N1j.wos e
subconJuntOS. uai:MIdos e sem'.lgbedos,~ a produçio.empresa bebm--nd'i'it

30 alCNiimento do mc:rcado de R'pOIiçio cios mesmos ilCDS:
TlI • depRx:iaçIo <losI~ em capttal fixo. • scnm

usados em seus pcoc:cssos prodUliws. em ate 36 quoas mensais:.
TV • IsençIo do adicioaal de u- paa reaovaçia da .Mluiab&

v - RduI;io de -= cem por cemo. c por It.é dez lIDOS, do Imposro
sobre :l R.cacia c lId:icioaais.. cak:Wados com bISe no IUGl'O ela =qiançIo do

~;

VI • recIuçIo de _ cinq6eala por ceDIO do I~~
ProdutGs illduslrializado inçidftne sobIe os bcDs pRJCiuzidm~ \'

VTl - crédito pmunrido. por ale ci1lco ànos. do Inrpoao sobre

Produros IndusInaIizIdos ~ do Il'ftllOS'O sobre li Renda. como n:ssan:imcnto da

comnbuiçaes de que u.zam :as L.as Compielftllares n41s 7. S e 70.~ de 7

de seamDro de \970,3 de dezembro de lme 30 de'dezzuabcodtl99\' no valor de Ilé O

dobro das rcteridas COIIII'ibuiç&:s qae inc1direm sobre o falwamemo.
§ ,- O beaeãcio -.beIe:ido no inciso fi dace~ podIá SU

ampJiIIdo~ • JlOYeI1lIl e n&n'e por centO do lmpoIIo da:~. dade qu=. em

cada lIDO c:aJeadário. a pmir do ..... lIDO de sua· iaapillnr,1o 1enbIIm '-1'" •

c=praas beneficWílS., no IJIO am:enor. incrememo la produçio de no nmrimo cinc:o por
cemo.

§rO beDeficio pII:YisID 110 inciIo fi da:IIiI aniJO ... iDl:luIiw na
hipOIae 4eIenninada no~ ameriar. dInçio ftSlriIa a rIO mixiIDo 240 meses
COIlt8dos • pmir do primeuo dmmb 3J'lI9O ...... das ...-doriu em..... MIIlÍ

obriproriamcnte da:crcscernc no tempO. á ralo'de rIO minimo wn dêcimo por cada dois.....
§:r' Os be. láaidos .... serio ,........... ao pais

aaa\'és de proc:edimcNo -....aro silaptificldo.

Att. se Os~ oficiais de e:tédito ótvaio. na fonna

Ido reguiamemo. esmbeIecer IÍllhIS de fillllllCiamemo proprias e morec:idu pua os
projetos. de impiamaçao e Tes'lrUDlJaÇIo p!OChJbva, apRl\--aQos no imbito ao POR.FS.

~ único. Serio também Ibenas tinhas favon:cidas

especificas para projetOS de reguIarizaI;io bidrogrifica e descl'I"olvimemo de reeunos

Iúdricos na Rqiio ablan@ida pelo PDRFS.
Att. 6- FiaL cnado o FUDdô de Captraiizaçio da RegiIo da

Fromeua Sul. 4 ser gerido. na tOnna do rqulmnCDlO. pelo 9anço do Brasil. com objaivo

de financiar a reestrUIlmII;io produáva. a~ das dividas das enqxau c a
impl.amaçio de ~etOS prioriúrios na RCglio cspc:cific:ada no Parápafo Unico do an. 1

dcsIa Lei.

§1° O FUDdo de CapilalizIçio a que se reíeR csce aniJo saá
fomwio por vetW do orçamcmo fiscal da Vniio pela emissto de sCric apeciaI ele li1uios
da dívida pública mobiliária federal. alêm da capitalização ele suas verbu c da l'ClOl'IIO de
seus finlUlClamemos.
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§r A daIaçig do n=faido FUDdo será de dez IIIOS. NlnI8l1ns a
pan;r dapubii~ desai Lei.lII\l.'lIiado o saido~ para o TesollRJ Nacional.

AIt .,. O Gowemo Federal poderã decmar. 1IOI1Iel'IIIOS do IR. ~.

inciso XXIV. da CODSUtIIiÇio federal. adaapuprilçio de mras destilll'dIs •j~.

de DisIritIlIs. Ceaaos e CaaapleOllll~e~~ pelo PDRFS.
pnJIhO\'CIXIo cmIo a ,;CDlia de lares •~ juridicu de direito privado respoiilili'O'Cis

pelo......... de 1111 OIl\1lI-di_...
Para,rafo Unic:o. Ao Poder E.UCllln:o c:ailera.:

aI raüzIr ou fiIIIIICiar c:sDIdos de \'iábilidadc teeIUC& que
idenDtiquem oplJIIIIIIidIda de impl o de Ceaaos e Compexos IIldusa'iais e

AJrO-fodullriais que melhor Jr: Idoq C aproveilaU" pcaociaIidIda da ReBiIo;
b) b-=ou tiDaciar. diIcwneale ou armes de CClIl"âáos c:om

o EIIIIdo do Rio 0AIIlk -em SIIl. 011 MuDicipioS i......... _RêDIà ... e
c:cmsulUIIia gcreacial e JllCR:lldoiólica pila a impJamaçio dos cmp'Olladid'CIJ'GS

_1PriaiS c~ .......... lIIOIIIII8le 110 que se refere à

~dGs pradulasem escala l1àL
An. .. O PodIr Exa:uDw .. COIIIO diRaiz, ... da

~ dai GIÇIIIHDIOS fedenIis de iJwWimeras DOS IIfIClIade Ull:iSl*III, &DCI'IíI.
com~ ciêDl:ia e 'llCDllIoria.~ bídri&los e de Df lIimMl'l... eIIIIIaiI, a

pnaaçlDcIo~daiI:aiiD daFftlIMiJa Sul. de fCIIIDaa."''-'ReaiiD
de~~",."'deDOWJlcmpP'C'"'l"""

An. 9". O PoriIr~ NlP.....i _ Lei no prazo de

AJt. 10. EsIa Le.i caaaem vitor..dia de suapablicIçiA.

Atl 11. R.ewpmote • dispnllçllIS..COIIDirio.

J1!STIFICAC~O

.~ R~ Sul do Estado do Rio Grande do Sul apresema
peculíandades que jusáficam uma açjD pani<:ularizada por pane do Governo Federal em
sua timçto de promcn..er areduçio das desigualdades regionais e a utUio nacional.

A U11la.. POIS vive uma re!aciva esmpaçio eçonõJnica já de ruWJas
décadas. com CII'IClClsticas esmnurais de falta de diDamismo. Com efeito, os .ndic:es
ecouõrnic:os e sociais daquela Sllb-reFio sio discrep8mes do resto da Regiio Sul,

~ craeemcmenrc. em níveis bastaDre inferiores à media regional• .e &lê

mesmo aos ào BIUi! como UDl tOdo. conaumndo- com o tradic:ional e mpnoso
posiciOllllmemO da ResiJo SlI1 como umfomicmeme privilqíada DO conlCXlO do çcrWio

lIICioDal.

.~ duas.. porque_ Pfe.ludicaGa que toi. por muitos õUlOS. peja

IlI1JlOSlçJo l.ic rescriç6c5 ao dc5cavoIvimemo de díversas aaviàades proáurivas sob O

;::nuxto de scguamça naciorIal. a FrOnteira Sul do pa1S \~~ agora uma "" mais atingida
em nome cio Interesse llIICiooaJ.. já qur= 50ft mais agudamente do que qualquer ouua
slJb.lqlAo 05 cteilos da c:ompeIiçio abcna COIII a contCltmaçio do MERCOSUL.
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De faro. com uma econamia bese8da em auvidmes ptimiaias
UldJaOlWS de llIIIftZlL similar a de ftOIIOS VlZiabDI ausaais. "ti: reduzir-se maado.
em WII. mIlrQaIIO de baixa cçiIaliziçIo de· 10 ...-o temPO qae CII

dCiuls baJeiicos do MERCOSUL • a u~ em aaciJnemo· de rMft:Ido
paraa&larm=m: pua 05~~ prucIaZidDs DO pms • toc"" • ~
ouuas sub-reg1C~es do Sul e Sudeste com melhor pRIJaIO pila a ltI'IÇIo ele novas

(~. em lCnDOI de ofcna de ....... espec;aljzecle~ de
CIICJIia c nnsponc c OualS CCODOIDíIS de qIclmcnlçio.

A u6s, pGÍ$ o próprio~ do MERCOStJL ali cfiI:a;Ia •

uma. lIIlidIde ecooélarica exiF que CID~ 1oc'alizecte no pIaprio caaçIo do
MerCIdo Comum. leDha pedrIo de desenYoivi1ncII.CXIIIII*iwi e hoIDoefN., CIlIII o _

3l'eIIS c:in:uDcimres. Sem emtIIrF. lJIlIlI empotacida fr-ma Sul lnIiJeiIa. ceada
peja tIocaceaa:s ccooomia .pIIIiea e por UIIl SuIISudaIe em fi:aDco .......
tClOlal.ia_cbapc_pcao_t'1CI......~.~do c...
do Sul.

Por todos CIII:S lIIUtiws. oca lpic:a:a1lltiOl à~ de _

Para uma 0UIIda propoIa de pI8DO de~ • qual. 58 ..........

-=en:amcme o coadio de modificar a hislória reeemc daquela sub-rqiio bIuücáa. ao
mesmo tempo que StlDifu:arâ um muco I*B a política ele cCJlllbale às desipaidadcs
regtOa&lS no nosso pais.

Com efeito. em COID'Iaeama as~ pouco~ e
genericas políticas deserwoMmcntisras cllboradls teDdo tOlDO fWJÍiüCiQo as
diversificadas e heleiOlâWas IUCI'OI.... o quê • se prop6e é lIIII& politica

parametriZldl para. em azro tspIÇO de tempo, modifiCIU estnauralmeme o dinamismo I
econômico de uma sub1eIiio em .-nicuJar- com CIZlICterisDcas e raizes bisI6ricas'
comuns que garantem uma fone idanidadc.

Nesse contexto, dDpouibiliza-5C para o Poà&:r ExccWvo o UIO, por
via da açIo c:ootdenada de diwrsos MlaisIérios, uma ampla pma de insm_.
pamndo por UII1 leque sipliticuivo de inc:emivos fis&:aIs. liDhas de c:nidito fawrccidls.
fundo de CIpi1aIizIçio. aáawIo à criaçio de cenaos iDduIIriIis e asro-mduariais - com
destaque pua o dcIeavolvimeato de recursos bidricos. dos quais iqueJa leIiJo é tio

c:aIaIIl: • e. par fim,~ das inftSlillalDl elo 0l'ÇaeCI1fO da UaiIo. Todo are
1l'SCIIal. COIl1IIdo • c. em pani~ os iac:emivos fiscais • selá posID em lIIO ÇI8S em
proj=s c:oasidmdos prioliaitius c DaI5 lI:nDOS c scpado os 1__ illlpOllDl por
rqu1amcmo. SClIIIJ:l" bUICIDdo • melhor combiDIçio de fans para a viebiJinrçlo de

cada Faero ele projeIlos lpIO\'IdDL

A iãiíaé ap I 11" '4DIIpIII ....... que fac"'·" _ ..
ClCIenIlt1id11de posdiw. para maçio de Wipid,1f1irrcnmsPaa & lUb-t:qiIo. e &

u:auuuua;:lo c iblldcauizllÇlo doi 1rPdici... _ da ClOOIMJIIIia ..

focado pata modificv CIII'lIIIn........ aecunocnia. peaDlitiado. em pouco aempo. •
IIIIICH • hiJjeJede do cteseavolvimedo.
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Ne.e ....... dewe _ d "r» que ptOCU liaIar 110

tIIIIPO • v....... c:rediIk:iII e 6IIIIliI de ...... ,.. P "* .... por
-eIIIpIo. a nlDr;Io.~ .... plClllu;1o • O." _" -, de ti:laDaa ....per,.. I ; j. de naiII, • _ c:.o • dewe, CClIDD DIC I ·N ...

........... iDiGialde ..JlDt8~.~......
Cc:aas ela ....jdede daIa Cala s-a c:cIIl ai

pAIbleIqIs ........ 1UIo espallDClS wr apnMIdoo~~ .....

de discllDdo ede colhidas as pertiacmess~ Seabores Pviamemares.

SIIadas Sessões. em 05 de juDbo de lW1

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COOllDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI"

CONSTITmçÃO
REPúBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL

1988
.........- ...-- _ .

TíTULO H
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPlnJLOI
Dos DiRitDs e Deveres Individuais e Coletivos

.\ft.5"T ,... _ .....-: .....• • "* ·"11:.1 11 ., .........--.. --........
)QCIV............... • _., ...

".. ....., ....
".. - -....-......_o 'W Aft.1·.Il _I.ei° ""·,s ......
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·-11 - PARECER DA CO"SÃO

Quinta-feira 12 53907

A. ComiIIIo de~ Urb8no • 1nMriclr. em raIIiio ClIdinária
rN6zIda nqe. APROVOU. us_*'l8l'neI1te. O ProiI*:» de Lei nO 3.203197, axn
......1IvO. nos"""" do....do DllpcIlaáO V8ldecl 0Iv8ira.

EIItiveI... pc II InIBe 08 s. Depu*-ias: Adaltb Marinho, CeIIo GigIio.
ea.aa FemIira. Dino F"""" Or. .....-.o. Gu8tINo FN8t, ... a.m.di, ...,
Anuda, Joio C8II8Io. Joio MendIII. M6rcio M8IDs, Maria do Carmo lMa, Miriam
R8d. PecR Fem8ndea. Pie' II ti Uizinho. SéIgio~. Sérgio Novais, v.Ideci
0IIwiir8. c..r B8ndlIira. Eader MDnIi8, 1IdItbJ90 Cordeiro, Juquinha. NIm6rio
Mhnda, Ric8do 1z8r.~ P••08, Sérgio B8mla, Simio S••aim, v.Idir GIIat.

s-. da Comillio, em 01 de dezlemI:Mo de 1899.

~ Adotado Pelaee.a..lo ele D••nvot..ãIWfttD
Urbano elntllÍtor

- 8 t 111_ drrrmrohtlDwllD
di .....D FI'IIli 7 iIIl Sul • eM ....
~I.
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b) .. ncMIIt8 • cinco' par c.1lD SClbre~~~
~ ccr$.I1IDI.~ .,.... e ............ deItinadoa
à~ da "I""..... 80 _1dII1'l8mD do "*Cedo de ,.,.....
dOSbena~
m- d1p18CiIgIo ....... c8Q... _ 8F9 ""te da tDa de depI~
..m tIlI'IIitida. ""•••• per dcliI. .., PftIiUfZD d1deper::ilÇio ncrmIII
_ novas d li ... ao UIO na prDdIIÇ'Io
irlduIIrIII.~. WuifJCX11dD6 80 lIItvo fixo da 8dquWenl8 ... c:ompIIIar
tO (_...daP'~a.c. ut
IV. iem;Iodoadlcloi'" de.....i.~d8 M8rtmI Mer..1t8-~ ,

V - lWduÇIo dO I~ de Rend8 da Pllle. )I'idaa nClII prateD de
ir!f'••_ niCidllfrJíDç:lo "i ~...,., ou dH8'Iilicl9íG. nos lBI'mOI da Uli n.O
9.532. da 1DdlI ljlnnàbditU87.
§ 1° As~ flI"dIPicIM t8III"'i.. ou ir'lduIIIW!llltJ1M na Regiio da
FronIWe SuL Ql.-do IliÍIWl1 dIItII 1*8 quaIqI.- peno dO ...láiU nacian8l
-'*'......
•).o ,.*» do~ • ..,iR;*'de ,..cax.~ ..~
tm • nID CCI"-'" ,,_.~ da ............111. ou ...
....'ipDi••1mpcll1IidO;
b) • linda 8D~ dO lmpQIIDc1e~ 1CItn ................ aLI... CCII,,-~ a1' J'tv no pnIduID. com uma l'ICU;Io
~....dII·~iguel80 ...... do WIIor .-calMo no
Pftl=II.a de indUItN' 8(iIo lDclIt em~80 aJIID tdII da .....C8dOriL
§ 2'" Os pI8BJICCI__• da !Ai n.·9.532. de 10 de dezaftIlIo de 1.111• ... a
redu9Io do.1mpaIiID de ........... nIo ......... naa ..... do
PDRFS. .-.m.-.:
.) 7!lIft (....c:h:opor~) d8 cs-. de PId' ........ L8i .. c:Inco......
b) SO" (cinq6aID por ~) par dnl:D ..... c:ardW do perbto dIoairidO>
cu.1 .._ -a.•
c) 2ft ( cD:o par CIIIID) par CinCO ....~ da l*fadD dIConida.
cxa -.ar.

§.,..oa cleIta UI CIDI ..

a) produto lndUItl'iIiIimc. aquete de~ deu.~
ben8lIcIarnInlo. rnonIIQeme~.como definides na 'egjeleçio do
ICIqJOIfQ eoare PRXlulDs tnduItrieii2ado. e
b) PIla I I ' prodUIIvo bliIico. 80 CXJr1un'o mínimo de~ no
NCFeeg.,8IIo fIItlril ou 8Qlofabri~ que C81.-.iza • elItiva induItriIIizIçi de
dIiIIItii II ia'**' produfD.

Arl 5" Os _tWei:iII"_ alIcIIlI ele crtcIID <ieY8ito. na tanna do
,.guiai_ato.•C.tll4el:. um. de finallcÍII'lIl1tO~ •~ ... c:.
prtIjID de Ir«11;1). lTIOdIn.,..... 8Iftl',lIiIc;I. e~ de
;~Idi..._ no*"*do PDRFS. .

§ te As .,..debl~..*, tiMlnIcidu daWio ... eempt8 t-. cam •
iWduçIo de um Wço da _ menIlII nanIn8J mtnimB~ penI projIlos
d-.nanza.

§ r Serio tamb6m ... ,.... da~ tbcIec:iclaa~
deIde que nIo paaalyeis de cobertin J)Or 0LiIiW~ • fundo perdido no
lmtlIto do PORFS. piI8: •
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COMlssAo DE ECONOMIA, INDOsTRIA E COMÉRCIO

I • RELATóRIO

o PL n.8 3.20S, de 1117, de a40ria do Deputado Nelson
~. viM ai.- O PragJlI. de Delenvolvirnento da Regiio de FfOI'1t8ir8 Sul.
no Rio Grande do SuI- PDRFS - gerido pelo Poder Executivo.

A fim de f8Q.IP8rW' O dlllenvolvimento na Regiio de Fronteira
Suf do Rio Gr8nde do Sul. c:crnpoata dai sub-regi6es da Ca'nPanha. central.
Centro-Sul. FrateinI oeste. Sul e Vale do Rio Pardo, o Projeto de lei em apreço
prop&l 8 UIitizar;io de um corpm de mecanismos de incentivo. de natLnza fiscal
• tribubiria e, t8mbM1. de linhas de cnícIto favorwlc:id8...... outros.

Integra, ainda. a proposiçAo. a cnac;ao do Fundo de
Capitsliz8;lo da Região de Franteir8 Sul.~ de verbaa do orçamer'lto fiscal

da UníAo e da emissão especial de títulos da divida pública federal. O fundo sob a
gerência do Banco do Brasil é destinado, segundo seu autor, a financiar a
reestruturação produtiva. a renegociação das dividas das empresas e a
implantação dos prcjetos prioritários pwa a região.

o autor.afirma que as peculiaridades da Região da Fronteira
Sul, tais como a eatagnaçIo e a falta de clnamismo da economia, as razões
históricas que priortzaram a HgUIlInÇ8 nacional em detrimento do desenvoMmento
e a similaridade com a tlase econ6mica do Mercosul, justificam uma ação
p81ia.iarizBda do govemo federal.
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o ilustra deputado Mafd1ezan &I_Ide qt.8 8 impIementIIçIcl
do PORFS, terá o ccudio de modificar a hiatólia~ da regiio e, em poucos
anos, permitir a 8LIto-8ustentabilidade de seu deHnVoIYimentD. Por .... J"8ZIO
limita osbeneiicios do PfOÇJ'8lll8 de inCentivos em dez anos.

Em seu trimite reguJar o projeto de lei foi aprec:QIdo ·na
Comissão de OeaenvoMmento Urbano e Interior, onde nIlo receDeu proposfiIs de
emendas, todavia, na apreciaçIo do nNator•. o ilUltre d8J;1utado V8Ideci OJi'"
mereceu substitutivo. que, por unanimidade. foi adotado peUI Comissio.

Na presente Comtsslo de Economia. Indúsbia e Comércio.
findo o prazo regimental, não foram apresentadas emendas.

É o r&Iatório.

11- VOTO DO RElATOR

De fato. a região a que se destina o programa é uma das
regiões mais empobrecidas do País. As cidades da metade sul·do Rio GJ'81Cfe do
Sul apresentam índices de desenvoMmento humano - 'OH - semeIhrmfes aos
registrados no Nordeste. Com efeito. cidades como Dom Fetiàano, cem 'DH 0.568.
Sio José do Na1e. 0,542 e santana da Boa Vista. com 0.541 apraxitn8l1H8 da
média das cidades do .Ncr:àest8 de 0,508 e criam um t-so entra 08 rnc:iicu
apresentados no norte do Estado, que variam em tomo de 0,793 (C8noa&) a 0.834
(Feiiz):

Esta disc:repência tem causado, nas úItimU décadas. um grave
êxodo em bUSCB de melhores oportunidades. A metade sul qW tem 58,6% da áree

do Estado e já teve 52% de sua população, hOje possui apenas 25,8% da
população estadual. Outra decorrência da det&sagem econ6mica e da carência de
empregos é a crescente fevelização daa maiores cidadea diI regi60 (Pelotas, Rio·
Grande e Sagá).

Os dados acima são uma pequena mostra da pertinência do
Projeto de Lei 3.203197. O tubatitulivoap~ pelo ilu8lr8 deputado Valdeei
Oliveira, acrescenta importantes rneChoras em objetividade e alcance SOáaI a
proposta originaI, portanto, a sua adoçêo pela ComisSlO de DeaenvoMmento
Urbano e Interior nlo foi obra do acaso.

O Substitutivo adotado pela ComissAo que antecede o nouo
voto, modificou substandatmente o Pl original. em diverIos pontos. Oas
moclificaÇóes propostas, destac:a se a fbcaçio dosparAmefms administrativos e
gerenaaiS do PORFS, antes sujeitos a definiçio do Poder Executivo, passam. no
substitutiVo, para a gerência colegiada integrada de membros dos Ministérios do
Planejamento; da AgricultLlra e Abastecimento; do DesenvoMnwIto, Indúsbi8 e
ComérciO; da Fazenda; de Ciência e Tecnologia: do Governo do Estado do RIo
Grande do SuJ e de representantes dos municipioa, doa ~08 e dos
trabalhadores da região.

O colegiado do PDRFS. segundo o substitUtivo, terá ainda a
competência de ampliar a definição das prioridades etencadas no PL
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Entendo b8It8nte .... a tr8l'1IfOtmaçIO do fLndo de
capjtptizsçlo~além da ampl8çlo das font8s de reanos, a gerência do caIegiedo e
opet8Çllo pelo Banco do 8r8II la cor1IIdSU8rn lmportaI'1I8I lIV8r1ÇIDS em relaçIo 8
di8poIiçto original, pa.llbIIIbrdo 80 FundO ak:8IlljB" lTI8ior aJIDIlDI'Ilia e
viabilidade.

A..-n das Slb-regiOes i1PI~ no Pl original, o reIstor
adiciona também o IItcnI •~ da FtontemI Sul. o que é kltNáveI, pois o IIknI
sul apresenta RU1icfpio$ ••ua....flle nec:eai18dos dos inc:8r1tivos propostas no
PL 3.203J97.

. O SJbstiIuIivo. par SUB vez, resgIIIa U" ~nfoque lTIIIis social às
prjcfidadle do PDRFS, como o ulClallW1to da oferta de 'JJregO, o irMMtIn••w
na forrnIIçIo • cspedtaçIo. 8 garantia doa direitos trabs" _ a~ do
meio ambiente e o Alinwetimellta de Iucroana~. er'It ',uIroa. .

Por todal as razoes aJ)Cf'ltadas. voeo pM lIpI'OV8lIiAO do
PrajIItD de LAli n.. 3.203 .1117, ROa~ do~ apn••ntIdo ...
ComiaaIo de~ UIbMo elrâl'for.

é como voto.

issAo. em ·':-de meio de 2000.

lU - PARECER DA COMlSSAo

A Comisalo de Economia, Indústria e Comércio. em reunilo
ordinária realizada hoje, APROVOU unanimemente o Projeto de lei rf
3.203-Al97, com adoç6o do subS1itutivo apresentado pela Comisslo de
Desenvolvimento Urbano e Interior, nos termos do parecer do Relator.
Deputado Luiz Mainardi.

Estiveram presentes OI senhores Deputados:
Enio 8acà - Preaidente; JOIO sampaio, Joio PiZZolaQi e

Paulo Octévio - Vice-Presidentes; Alex Canziani. AntOnio Valle, Clementlno
Coelho, Edison Andrino, Emerson Kapaz. Fr",ndsco Garcia, João Caldas.
José Machado, Júio Redecker, Jurandl Juarez, Lidia Quinan, Luiz
Mainardi, Márcio Fortes. Maria Abadia. Nelson Proença. Ricardo Ferraço,
Roberto Pessoa, Ronaldo Vasconcellos. Rubem Medina, Rubens Bueno e
zaie Rezende.

SaJa da Comi881o, em 14 de junho de 2000.
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COMISSAo DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I·RaATóRlO

Em lIII4IiIIe o projeto de Lei r/l8.ao:wJ. de 1WJ1, de autDria do

nobre Deputado Nelson MarcheZan. que cria o Programa de DeIenvoMmen1o da
Região da Fronten Sul - PDRFS. que abrange os mLl1icípioa da ReglIo Sul do
Estado do Rio Grande do Sul. WJcIulnclo as sub-regI6es Campanha. Central, Centro
Sul, Fronteira Oeste. Sul e Vale do Rio P8Ido.

o programa visa a promover o deeenvclYimenlo econ&nlco e

SOCial da regilo, com a 8IRIÇio de novos inWl6timert06 e a eetruIuf8Çio finanCeira e
operacional das atIvidadeS econOmicas~.

Como~ pera USIIruIçio doe ben8frcios do programa.
aerao cl8lWdos os prqea prlodlirIos, llMIndo-ee em coma critériDs como mai0r88
ehIltga \ndII'w. a. por~ lIlIIIor muUiplil:8lior de renda e emprego na

ReglIo • no PaIs, pd8nciaIid8de de lIIOblIIzaÇIo em~ dos l8ClROS

privados 8INOlvidos, enIr8 0WQs. com 1nIaM.~ de canplewcs e centros
inWgI1Idoa e • InIpreenr:1irnento com capacidade estnm'adaIa lIObnt • economia
regicJnel.

Os proj8lDs que forem consld8rlldos~. no êmblto do

PDRFS. poderio 1azer jll8 • l8duÇIo do Impos1O SObra PlOdulos IndustriIlIlzado& 
IPI e ImpoeID de ImJ)Oflaçao - 11. do Impoeto eotn a Renda incidente sobre o lucro

di~ do ernpMIldinenIO, cr8dIIo pr8UJIIdO no~ de até o dobro das

contrlbuiç6ee 8OCIlII8 COFINS • PISJPASEP ilCldenl88 8ObI9 o fat&nmll1lO. lsençIo

do 8diciana1 de frete para • l8lIOYlIÇio da MarInha Mercante - AFRMM e
depnIcIaçIo aoeIeradl doe lnves1imentos em capIIaJ fixo.

Os~ oficiais de c:récito daverio. na fanna da

reguI8mento, 8It8b8Iec:er IlntlU de filancl8mWllo própriaa e favorecidas para os
pmjea 8pR)V8daa no AmbIID do PDRFS.

A preeenIe propoIIa ata tamb6m o Fundo de Caplallzaçlo da

RegIIo da Fronteia SUl, fOIINIdo com wrb8s do orçernento da Uniio e da emisaio
de tituloe. com oobjetivo de finIInciar 8 reeetruturaçio produtiva, 8 renegoci8ÇAo des
dfvidu da empreeaa e • i'npI8nIaçãD de projetoa prioriIárioa na Regiio.

SUlmelldo à apredaçIo de Cornisaio de DesellYOlvlmento
Urtlano e Inlaior - COUI. o projeta foi eprovado em 1" da deZembro de 1989, com

8Ub6IItulivo que incluiu na gerência co/eglBda do PORFS o governo do Es1a<to CiO Rio

Grande do Sul,~ dos munEfplos, dos empresários e dos tJabalhadores
daRegiio.

Destac8rn-se ainda. dentre as aleraçlies do subsIItuIIvo. a
inç/udo do lltonII do Es1*SO • o aatabeIecImento de um enfoque malll soc:ieI às
prioricIades do programa.

Na Comlssio de Economia, Indústria e Comércio - CEIC. o
projeto foi 8PIOV8do. com a adoção do substItIJtIvo apresentado peJe CDUI.

A propoeiçl1Q ctIega a lllÁll Comlsslo para exame do mér1lD e

ela acieqUIÇIo OI'ÇIII1'lentária • tlnanceinl. Nao foRm lIP'8SllflflIdl emendlls. no
prazo regílHWIIIII.

É o relatório.

Dezembro de 2002

,.,_._---,-----------------_.__........""".""
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11- VOTO DO RELATOR

AnaIIundo o lIUbIa\\IlI\IO elo projeIo de lei em tela. apmvIldo

pela ComIIsIo de~ UItl8no e Interior. YemOS que dII8 deoomtm
inCIntivo& • bIIAl111cio5 fiIc:ais de8tin8dos ao dMenwlvilnento da ldM:Iade

econ6mico-lloclal da RegiIo. tnellienIea SClbAI o 11. IPI. Imposlo de Renda Pessoa
Jurldlca. AFRMM.

1nicilIImente. •~ Rio .. IR IICOmp8l'1har dos

~ exigIdoe pela LeI de AeIponeebIIciId FiIcaI (LC ~ 101/2000). j6 que nIo
foi l'8IIIIZlIda • 8lIClmatIVa dO l8U Impeclo orçamen1á1o-fInllllllro no ...ado em

que iniciar sua vtgIncla e 1\08 doia ell8IácIo8 ttnencelroS 8UbIeQ08nI8e '. tarnb*n.
nIo fonun lndIc8dM .. mecIdas de CXlIIIp8I\IIIÇi nem tlImpouca ,....

demonstrado que a rwnúnclalé fel COIlútlndll no Olça1'lenlO 2001.

A fim de 88n88I' a PfOP08IçIo. envIlImce oficio à 8eCi.... da

Receita Federal para a 8811mallYa da renúncia fisCal decomN'dI8 da inpiemelltllçio da

proposfç6o. Em nMIP08IB..... ÓfgIo envtou a Nota CoeIt n- 185. de 13 de JLWIho de

2001 e a NDIa COSARIDIPAR n' 137101. da 15 de~ de 2001. ambU .....

onde foi calculada a rwúlcia fi&ceI de AS 543.1 mllOea, diItrIlufdll da segutdil
torma: Impoatg de ImportaÇlO RI 51 mll'1088, IPI-...-no N 31.1 mII1Oee. IRPJ

RS53,9 miMes.~ PIS AS 301.4 mlhG8l e ......amemo COFINS AS
106.7 mlt16es.

Nio oblIIant.e a notória qudllcaçlo do l'III8f1do órgIo técnico.
vemos que a e81im.. encontra·.~ supereellmada. De pIlInO.

desl8cMIos que o ....rcimenlo. tanto do PIS quando da COFINS. nio edo
pI8I8t1t8$ no~ aproVldo pela Comie8i0 de~ UItuo •
11IIIIIIor. AuIm, •~ CllcUlada cal para aptOllÍll8d8IIIeme AS 136.2 mlNlea.
Ademais. oomxme memóIta de c6JcuIo da 8IIIimaIIva, ~eb.. que todII •
..,... .....10 dos reIeridos tnbulOs foi considanIda como lWIúncia de recelIL Pode
se deduzir, pol'IIno. que a 8ecnIt8I1a da R8cellIl F8dIfal ..... que••~ da
implemen1llÇlo do ,..rido ProgrMua de DesenwlWnento RegionII tod88 as
empt88ll8 j6 inIral8dII& na Regiio eeIejlIm hebM"adI. a uaufruIr doe lncentMle nele
ll8tipuIados, o que resultaria IimpIesnenIB na lIIl"CIÂIçio nula de AIOIiI8a federaIa.
Tal pre811llÇio. contudo. p&I1IC8-llOS 10laIrMnIe descabi:Ia, tendo em visIa que o

PDRFS contatá com um c:ona8Ilo lIIIPlICIUnente canstituldo para lWtorizar na fom1a
de~ ainda a ser aprovado os pro/eIID5 consideradoe prioritjriot. AI8m

diSso. 08 projeloIl l:IeneIic:iIIcl 88Iio prIoràrtamenle lIqU8IM que Jl"lft1O\I8lll o

"cJesi1ntIoMment tICOIIfJmico li SOCIal dB RegiIo pela afr8Çlo de l'JOKlS

mll8Stfmemos': sendo dada. preferlncla • projetos de~ de~ li

centros lnt8gr8QoS que tenham lNIIotes efrtIfDs dreCas e inlfnIfos na 8tlOI1Otl'IiiI

regionBr.

AssIm. conc&llmos que o vaJor acima dMerIID ... l'8I'lOOcla
de receita - AS 136,2 mllh6es - deve ser considerado 110 somente como um valor
méximo e que certamente se lflIIIIzaIá em petamer~ inferior. pais
somente aqueles projetos 00l1llideRldCl8 prlorltérice e 8prOWIdoe por um llONI8lho

especifico poderio usufruir dos beneflci08 contidOs na proposlçlo. tendo prefertllCIa

os projetos que Impliquem reaIizaçIo de novoe inV88timentos • pIanOa de

reestruturação. Além dI88o. é de se esperar que os InelUI4ve1S tramites bulOlátlC08

para 8 implemenIBÇiD elO Prowama de DesenvoMmento comem pttJgl'8llSiYu as
conc:l8886e8 dos beneficios ci8ftnidoa na propclIIçIo. DeIIII fonna, a l'8IÚU:ia

certarnentB selá de valor IntImO, próximo fl zero. no primeiro ano de sua
implemtll1l8Çáo, dlMlndo elevar-se ao longo dos anos.

Quinta-feira 12 53915
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DeItBa:I1I01 que RIo foi oonsideI8do na eeti'nativa de

~ O ganho de l1IC8IIa decomNIte do Incremento da atIvidIde eocxânica
Induzido pelo Programa de DeIenvoMmento em benefrclos para a reglIo

contmIpt8da .. propos/çlO. caso foIse oonsideI8do tal fato, Inegavelmente,

podeI'flUl108 espeI8r um vaJor de renúlcIa de receita bem rtf8riarao c:ab1l8d:).

Entr8tanID, mesmo mitigando os vabre& de renúncia de
receia calculados pela 8ecnaria da AaceiIa F........ ai1da há que se obseNar a
neçessírill c:ompen88Çlo prevista pela lei de Reaponsabllidade Fiscal. em seu artigo

14. oon'o.me anteriormente dectIo, que abrenge o aumento de alíquota ou
arnpIaçJo da bise de cálculo. Assin. cunpre apresentar emenda saneadora da

proposiçio, a fim de que a inplementaçio do referido Programa de De8erwoIvimento
nIo prejudique a con..cuçlo daa metas tIscaiI 88tab1.lcidas pela Lei de Diretrizes

Orçamenlérias e conddas no Orçamento da União.

A renúncia calcu"rta (AS 136,2 miMes), embora de valor não

desprezfwtI. represenIa soma de diminuta relevêncil se comparada à totalidade das
receII8s federais. Represenla apenas 0,17% da AIC8iIa tribUtária da UnIio

arrecadada em 2000. Se tanarmo6 cano base de comparaçio o conjunto das
rvceitas 1rlbutáriU e de contrIbLiQ6es. veriticamos que a renúncia estmada
corresponde a tio somente o,OI'Il do montante de R$ 218.4 biIt6es 8n'8C8d8dos em
2000. AuIm. a rwND:il com • ImplemenlBÇlo do Alferido Programa pode ser

taciIment8 8bSOtVida pelo naturaJ crescimento resI da atividade econ6mica. que
implica ampliaçlo da blI88 de GéIcUIo dos tributos. tomandO inOOuos os efeb dos

benelk:ios instituIdos peta proposicjIo para fins de obtençIo do superávit primário

estipIlIBdo na LDO e lmpIicIto 118 Lei Orçememária.

RessaJI8mos. ainda, que tal justificativa - cresdm4WO real da

atMellde econômica - tem sido utilizado pato próprio Poder Executivo. autorizado
pelo Miústro do Planei8mento, Orçamento e Gestio. a tftuIo de aumento
permanente de receita, P8IB compensar a IRIptiaçio de despesas obrigatórias de
carãter con1InuadO teI8ttvas especialmente à cneçao ele 2.850 novos cargos públicos

no IBAMA e na Agência Nacional de Á.Quas - ANA, objeto do PL n' 3.8041200O.

Por fim. destacamos que. pelo critério adotado pela Lei de

Responsabilidade Fiscal. os atos normativos que Impliquem renúncia de receita.

quando acompanhados das medidlls de compensação. somente terão eficácia plena

se wdIcada a oc:orrtncia da compensaçlo especificada. Assim. o dispoSitivo que

prevê renúncia de l8C8Ita tem C8Iáter c:ondicion8J, já que depende da Implementação

das medidas de cornpenS8Çio pera que tenha efeitos. Portanto. fica preservada a

obtenção das metas fiscais estipuladas na LOO e na Lei Orçamentária,
independentemente do resultado da mediCSa de compensaçao proposta.

A emenda proposta, destarte, é a seguinte. tendo par b88e o

substitutivo aprovado pela Comissão de DesenvoIvWnento Urbano e Interior:
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-A1t 10. A l'8IÚlCiII de ,.... d8comJnte GIl
inpIementaç.to do PORFS dfMml ser corrrpenaeds. de acaRto
txJm o d/spotIIo no arlJgo 14 da UII CompIemenIar ". 101. de
04 de nvJo de 2000, com 8 ampIaçIo di base de c:dbIb dos
trtbutDs fedetaJs decorrtInts do~úD l81li di atMrMáe
econ6mÃ::a. ..

Quando ao mérito. CClf1COfdamoe lntegrUnente com o Amor

da proposta, 8 com os rel8knS na CDUI e CEIC. ele que 8S peculIIrId8des da
Regiio Sul do Estado do Rio Grande do SUl justificam uma 8ÇIo particuIIrb'ada por
parte do governo federal. em sua função de promover a reduçIo elas ctesigll8Idedes
regionais e a 00110 nacional. com vtstas à promoçio do de8enWJlvimento 8COI'16mico
e social da Fronteira Sul.

Nesse sentido, é importante destacar que o Programa de

Promoçio do DesenvoMrnemo Susaemãvel de MeaorregIOes 0ifeNncIIIdBs.
desenvolllido pelo MiniStériO da I~ Necion8I. klecltittcou eIP890S
subnacionais contfnuos. atraV8S8lllldo tenitólios pertBncentes a mais de uma
unidade da FedereçIo ou que .. 1oc*1Ilem em __ de fronW.... com ......

vtzIn~. onde se toma imperiosa uma atuaçAo mais efetiVa do poder PúbtiCo PIIB

assegucar a promoçlo de ativkIades que otJteIIvem 8 consoJidaçIo de um PIOte.lo
de desenvolvimento sustentável, e de apoiar a reestr'UtLnIÇio da base produtiva PIJ'8.
permitir a meIhorta das condiçOes de cornpetltivklade em um Imbiente econOmlco
caractertzado pela globaJlzaçlo.

A Melade Sul do RIo Grande do Sul é uma das rnesorregIOes

reconhecidas e incIuldBs na11uefe programa tendo em vista que "tomo tlIllPIÇO

regionaJ ínSCdto na tegijo da front.8ira btaSIIeInJ com UtUgUlÚ fi AIgBnthr,

eataeteríza-se por ter sofrido. ao longo das úJIImas dkadas, acenn...do pI'OCIaIISO de

perda de dinamismo econdmiCO. oriundo de diticuIt1adss de lntJtNçjo nos Ciclos de
expansio da economia blaslleira...

"A detsrt0raç4o ecoo&niCa da Metade Sul comBÇOu com o 11m
do ciclo das charqueadas sm Pelotas fi StI scsntuou nos BfJOS 30. quando o GowJmo
Federal passou a concentrar os investimentos no centro do Pais. A ptJttlt di cMcad8
de 80. a ct1sf1 piorou. passando a atingir HIOnJS /rnptJIt,aJ1tM como os frigoT/IIDoB ti fi

indústria de conseMlS. Com 8~. sotnvivetam lIPfKIIlS a
agrICultura fi a pecuária. qUfl, com o MERCOSUL, f1carBm vulneráveis CIIJVfdo à
competiçl.o...

Com o intuito de garantir apoio à aproveção do projeto e à
impJantaç40 do PDRF5, SOlICIIamos audiências. lnclusIYe com o ExceIentfasmo
senhor Presidente da República. e visitamos ministérios.

Em retomo, obtivemos resposaas posIMIs. como a constante
da nota lécnic:a aprovada pela Secretaria de Programas Regionais Integrados do
Ministério da IntegraçAo NaciOr8I (ANEXO 11) que reconhece que "as causas da

estagnaç40 eoorr&nica residem em alguns aspectos que podem ser combsIJdoB com
um programa estruturBI de médio-Iongo pIllZO, como o Que Ota estBbeIece - o
Programa de Desenvolvitnento da Região da Fronteira Sul, objeto da PIfISMIt6
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anáJse" e que .. tran.9IomIIçIo dII 1NI/dIIdS toc:aI njo ocorrerá sem que um
substsncisI ti 61B11tn1txYdu1BdDuro lII'OfIe de teCUt80S 118MB li prtvIIegJar a regIIo,
~ .,~ dII~ do proosIBO de lnvf1rsjo de ffJCUfSOS

finSnctIitOs dos diwNtIDs __~ na fomta que 11 fJtrJPOSfS tJITI qUIISIAo

••lJetece."

Estamos, pois, totalmente convencidoS de que a adoçio do

proJeto em exame, na forma do sub8tttUUVO da COUI, 1I'BI'á grandeS benef(cioB psra a
RegiIo da FronleIra Sul do nouo Estado do RIo GI'BI1de do Sul.

Todavia, além da subemenda para tomar compstivel 8

JXOPOS'8, outru duas se fazem necessírilS para tomá-Ja viável. Com efefto, a alínea
"s" do § ,. do 8It. 4' do SIbstitlJlM) ratere-ae ao Imposto sobre a CIrcuI8çAo de

Mercadorias e S8rYiQo8 - ICMS e deve .. suprimida, uma vez que esse imposto é
da com.-..ncia estadllale nio pode eer regulado por lei ordInéria federal.

Por outro lado, entendemos que a alínea -8- do parágrafo

único do art. fi' do SubstiluUvo também deve se, suprimida, porque o art 167 da

Constituiçio Federal veda 8 vinC'JIaçIo de reçeita de inpostoS a Orgia, fundo ou
despesL

Apresentou-se, emda, uma Subemenda ao artigo 1Q do

Sub8titutiYo para assegurar que também esteja representado no consello gestor um
representante 00 "Fórum de Desenvolvimento Integrado e Sustentável da

Mesorr8gtIo MeIade SIt' e um~ do Ministério da tntegração Naciona.I
(entktade& criadas após 8 apresentaçlo deste Projeto de lei).

Diante do exposto, votamos pela ccmpati:lllidade e pele

adequaçIo orçamentária e financeira do Projeto de Lei "a 3.203-8, de 1997. e do

SUbstitutivo adotado pela comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior e, no
mettto, pela sua aprovaçlo nos termos do Substitutivo da COUt, com as
subemendas anexas.

Sala da Comissio, em 2Q de novembro de 2001 .
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Nota Co&it n2' 16S. de 13 de j unho de 200l.

Interessado: Deputado Agnelo Queiroz.

Assunto: Projeto de Lei r{t 3.203-B, de 1997, que cria Programa de
Desenvolvimento da Regiio Fromeira Sul e incentivol fiscais.

O Projeto de Lei n.! 3.203-B, de 1997, (PP SRF n° 1.886, de 10105/2001) de
autoria do Deputado Nelson Marchezam. estabelece Programa de Desenvolvimemo da Regiio
da Fromeira Sul (PDRFS) e dá outraS providências.

2. O Projeto já. foi analisado na Comissio de Desenvolvimento Urbano e 1Dterior da
Câmara Federal, tendo sido apreseota.do substitutivo pelo Deputado Valdeci Oliveira. O
substitutivo foi aprovado pela Comisslo de Economia, Indústria e Comércio. Atualmente a
Proposição se encontra na Comissio de Finanças e Tributos sob a relatoria do Deputado Fetter
Júnior.

3. Conforme os dispositivos do Projeto de Lei está-se a.vançando em termos
territoriais sobre extensões da RegiiD Sul, com iDceDtivos fiscais do imposto incidente sobre a
renda das pessoas jurídicas, à semelJlança de outros já em vigência, destinados às regiões mais
pobres do Pais, carentes de recursos de investimentos privados. como o semi-árido do Nordeste
e o interior do Amazãnia.

4. A renúncia de receitas decorrente dos irn:entivos fiscais de que traia o Projeto de
Lei será superior a RSS43,3 milhões de reais, anuais, conforme estimativa da Coordenaçio
Geral do Sistema de Arrecadação e Cobrança (Cosar), demonstrada na Nota CosarlDipar ~
65/01, de 4 de maio de 2001.

s. Esse montante refere-se apenas aos empreendimentos coosiderados prioritários,
j á estabelecidos na regilo abrangida pelo Projeto de Lei, que farao jus aos incentivos.
Entretanto, à medida que se amplia o território abrangido pelos incentivos, mais empresas
alocario ali seus empreendimentos e passaJio a beneficiar-se dos incentivos. Com isso a
renúncia tenderá a ser superior aO valor estimado pela Casar.

6. A renúncia fiscal repen:ute negativamente na formaçio das receitas tributárias da
União e, conseqüentemente. na distribuiçio destas receitas entre a Uniio e os entes da
federação, já que, conforme o inciso I do ut 159 da ConstituiCflo, 47"1Ó da arrecadactio dos
impostos sobre a renda e proventos de qualquer natw'eza e sobre produtos industrializados seria
distribuídos &Os cstlldos, Distrito Federal e municipios, sc:nào que da pane destiuada aos c=ltados
21,5% destina-se aos municípios.

7. As receitas tributárias sio repartidas constítucionaJmente para furmar os Fundos
de Puti.cipação dos Municípios (FPM) e dos Estados (FPE), tendo em vista que as ações a cargo
desses entes da fede:raçio atendem mais diretamente u demandu lIOCWs do País. A conoesslo
de incentivos no âmbito do impostO incidente sobre renda atinge diretamente essas fumes de
receitas, com reflexos diretos sobre as prioridades estabelecidas nos programas de trabaJho dos
estados e municípios, com o comprometimento dos recursos das áreas consideradas mais
essenciais.à. populaçio.

8. Ressalte-se, entretanto, que nas periferias dos grandes centros urbanos estio'1Je
maiores continsentes da POllulação mais pobre, e'Xlpdo dos estados e municípios aportes

maiores de recursos para a implem~ de suas políticas CCODÔmico-sociais.

9. Em face de todo o exposto., a concess4o de incenüvos fiscais,. neçessariameote,
deve estar vinculada ao resultado da análise aCW'llda sobre a conacqüenIe renúncia de receita,
sob pena de, em nome do desenvolvimento regíona.l, sacrificar o desenvolvimento local.
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10. De outra parte, 80 longo de quase meio século de vigência no Nordeste e interior
do Amazônia, os incentivos fiscais foram desvirtuIdos Da sua apJicaçio. pois passaram a cootar
com privilégios no âmbito dos seus mecanismos de concessio e fruição. Alguns sob o amparo
de lei. como a proteçIo de grupos economicamente mais fortes. em detrimento dos pequenos e
médios empreeodimentos, que dewriam representar a grande massa dos beneficiários desses
incentivos. Outros. devido a tranSformação dos inceDtivos em fonte de recursos sujeitos a todos
os tipos de inserêDcias nefastas.

li. Pelas razões supra-exaradas. sugere-.se o posicionamento contrário desta
Coordenação à aprovaçio do Projeto de Lei em referência.

À coosideraçio sUpd1or,~

\:.-";-
ITAMAR PEDRO DA Sn.VA

Auditor Fiscal da Receita Federal

De acordo.

:oordenadora da Cotir.-msêFILHO

Ch daDIR.PJ

De acordo.

Encaminh...... CoordeDadora-Genll da Cosit.

a.oA·--Lu~ .
REGINÃ-rAARíA FERNANDES BARROSO

Coordenadora da COTm.

Aprovo.

Encaminhe-se Gabinete do SRf, aos cuidados do Sr. José Carlos de Sousa Dias,
para as providências cabíveis.

~..dl~~·
íbSEFA MARIA COELHO MAR.d'UES ..

NOTA COSARJDIPAR a· 65101 BruiJia-DF. 04 de maio de 2001.

Astuto: Projeto de Lei 11.0 3.2Q3.B de 1977. de autona
do Dcplltado N••Mardaau.

------------------_..__._.__._'-'-_.
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No Projeto do Lei. em epígrafe, é criado o Programa de
Deaeavolvimento da Rcgiio da frODteira Sul - PDRFS. DO qual sAo abnangidos os·
muDicipios da Regiio Sul do Estado do Rio Grande do Sul, incluindo. confonne o
regulamentO. as Sub-Regiões Campanha, Cemra1, Ceotro-Sul, Fronteira Oeste. Sul e Vale
do Rio Pardo.

Na forma do ut. 4.°. do referido ProjetO de Lei, no ãmbito do
PDRFS. os projetos considerados prioritários tàrio jus a beneficios fiscais, que importarlo
em renúncia uwal no moaBÁ dI RS S43.3 miIàõM d....... descrimilWlos no quadro a
seguir:

RENÚNCIA FISCAL 1"* ',101

IMPOSTO

l.MPORTAÇAO
IPI-Intemo
IRPJ
Ressarcimento
PISICONFINS
TOTAL

VALOR

51.100.783
31.187.122
53.951.657
407.116.750

543.356.312

Deve-se reaa.ltar que, com a aprovação dos beneficios. a
perda de receita pela Uniio tenderá a ser superior ao vaior '-Cima estimado. pois certamente
haverá incremento dos investimentos na regíio.

De acordo

NOTA COSAR/DIPAR D • 137101 Bnsilia-DF, 15 de _SOltO de 20tn.

AII.ato: otkio 0.. 4I2ILSI2OO1.lOlicitaçlo do DepIIâldo
Fetter Juaior de levatamelltO de dados ....... JIO
frej_ de Lei Do° 3.103-8 de 1997. de aatoria do
Deputado Nelson Marcbeaa.

No Projeto de Lei, em epígrafe. é criado o Prosr-ma de
DesenvolvimelltO da RegiIo da Fronteira Sul - PDRFS. DO qual slo abrangidos os
municípios da Rcg:iio Sul do Estado do Rio Gtaode do Sul, inGluindo. CODforme o
regulamento, as Sub-Regiôe5 Campanha, CeDtta1, Ccutr~u1, fronteira Oeste, Sul e Vale
do lljo Pardo.

Na forma do art. 4.°. do referido Projeto de Lei, DO imbito do
PDRFS. os projetos considendos prioritários fatio jus a bezJeficios fiscais, que importariIo
em rcminciA fi~ &aUAl de ati R$ 543,3 milh6e de rgp, dcxrimiDada 1105 quadros
anexos. inclusive com a arrceadaçlo de impostos dos lDUllÍápíos abrangidos pelo referido
projeto, conforme solicitado.
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~~, ' ..
RAIMUNDO ELOI DE CARVALHO

(/Cl1IJ& da DIPAll

~
~-Genl

/

Dezembro de 2002

MF-SRf
CasAR • D'PAA

V.......RSt...

RENONCIA FISCAL
PROGRAMA DE DeSENVOLVIMENTO DA

REat(o DA fRONTEIRA SUl

~SCRUlNAÇAOI.POSlO ARRECADAçAO AJUSTE REN.ASCALESTIMADA
ANO 2000 (O) I: (A)· (B)

(A) (8)

I.MPORTAÇAO . 51.100.783 1 51.100.783
IPI-Interno 62.374.244 0,5 31.187.122
IRPJ 53.951.657 1 53.951.657
Ressarcimento PIS 150.701.321 2 . 301.402.642
Ressarcimento COFINS 52.857.054 2 105.714.106

TOTAL 370.1I5.OJ1 &43.356.312
.....1IIfw 1.1 ••• ................•)01,....-.......... 1 I.NduGID.......atlIOe/mllMfos.

.....no ......·.plOjllo.......·~.
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AD longo dos úttimo, cinco 8écuIos a parte centro orient8f da América do Sul

888iatiu ao delerti"Olar de um ptOC8I8O histórico que permitiu a c:oneoIidaçio de um

país habitado por um povo que, pollUidor de uma iáentic:lade nacional única, soube

construir uma sociedade que hoje controla uma das princ:ipaia economias do m.tnda.

o S,.i1 teve o iníào de aue formaç6o hiatóric:a oc;onido em uma época onde

a humanidade vivia um periodo de expansiD econômica e esII'eitalllti!to de laços

ccmerciais que, em suas grwldea linha.. IP e.lInte.... c.actel Íltica eemeltw1les a

alguns aspectos específiccs do processo de gIabaIizaçlo que hoje nor1Ieia as

relaçãea irdemacioneis.

~im come neste final da sêaJlo, o período das Grandes Navegaç:Oes foi

marcado por importante$ avanços econ6miccs, inter8 expenIIo da

oomunicaç6es, notável ampliação do nível de ax'lhecirn8ntc a, principalmente,

grande dlrwnismo social.

Transconidos soa .-.oa do deacobrimento do B{UiI, tom.... nace.'lÍrio

realizar um grande esforço no aentido de resgaIa" os aspectos mais nBQ8IIt8a de

sua evoluçêo histórica a fim de que ea g8189Õ88 fuIutaa poaaam construir o seu

destino orientando-se pelo exemplo de determWlaçIo, coragem 8 S8Crificio

demonstr1ldo por rlO8808 artepassados.

Em paises de grande extenaio territorial. como é o caso do Brail, o proceMo

de desenvolvimento nao se diStlibUi espadatmente de 1crma homogênea. NJ lado de

áreas de glll'lde dinamismo econOmia> enc:untIamos reglOes onde as atividacIes
produtivas estão estagnadas e os níveis de berJHtstar social sio bastante baixos.

Toma-se, portanto, oportuno e recomendável promover, em áre.. do tlllTitório

nacional onde se registram graves deSeqUilíbrios s6cio-econOmicos, a

imptementaçio de programas de din8mizaçlo da base produtiva regional e de

ampIiaçio das possibilidades de acesso aos serviços 8OCiai$ básicos.

A missão institucional do Ministério da I~ Nacional reaide,

exatamente, na necessidade de se resgatar e mocIemiZar os instnJrnentos de

desenvolvimento regional como forma de se a>mb8ter as deliguaJdades i.... e intr&

regionais. Não se trata, pois, de elabor.- apenas políticas isolada. para as

mactorTegiões consideradas menos c:IeSenvoividas, mas sim de traçar una política

de i1tegraçlo nacional, capaz de d8t8ctar fr8giidadea e ecplOl'8r potencialidades

regionais, artiaJ1arD) as ações das três esferas gov8l'Tl8rT'l8ntais com os segmentos

pertinentes da sociedade civil.
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Dentro deste espírito é que O Ministério da Integração Nacional estj

aprllln1Bl-e:io O Progr8ma de Promoçio do De8envoMmento Sustentável de

Mesorregi6es Diferenc:iadlIa, iniciativa que gbjetiva ....-. parte da divida social

que ainda .. conRIta em certa8 ár88a do Brail e promover o des8'1voMmento

destas .... 8 partir de seus patenciaia end6genos.

o objetivo geral do refertdo programa é a elevaçlo da qualidade de vida da

popuJaçIo residente em 13 mesaoregiões 88IeàonadaS·do território nacional por

meio de instrumentos e rea.nos que auegurem ações de desenvolvimento

sustentável, espeQa\mente vob8dos para a ger1I9io de emprego e renda, a povisio

de inrr'a-eItrutur produtiva li a~ das eondiQ&as toeiai. básicas.

AI;} contrário dos programas de desenvolvimento regional que marcaram as

décadas de 60 e 70" noI quais o estado era o principal executor e financiadoi, o
foco do Programe de Promoçio do Desenvolvimento Sustentável de Mesorregi6es

Diferw1ci1ldas é a parceria entre as diversas esferas governamentais,

privada e seomentos pertinentes da sociedade civil.

Com a implementação de tal programa, o Ministério da lniegraçêo Nacional

buae::a, Mio apenas 8i afetizar SUB presença em todo o território brasileiro, como

também reforçar o seu papel como órgão articulador e tormulador de uma política óe

desenvolvimento regional ativa, conaiatente • compatível com os pressupostos da

atual ordem econ6mica, entre os quais destacam-se a reforma do Estado, o estímulo

a P8'C8I'ias e o enfoque local.

Brasftia, abril de 1999

FERNANDO BEZERRA

Ministro de Estado da Integração Nacional

««_,---------------------'
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o atual estágio de deeenvoIvirnentD da economia m.ileira tem evidenciado

problemas diferwnciados em várias regü5es do país. d8c:0rr8ntee. denlre oWoI, do

próprio processo de ccupaçio .-ruor;ar e de IccalizaçlO da bale produIiva. A1tm

diSsO, a revi8ic do papel do Estado e 8 intemaciol'a4izaçto da eClCluomi. ttm
imptementaáO uma nova di'*'UCa ao Cl888nvoMmento da diYer-. ....

reforçando a necessidade do estsbeIec:iment de instrumentos mcdemos de

inteNençAo reglcnal. Tais mecantsmos deVem ft.I"Ic::tamen.... na ...ligia de

mobilização das forças sociais Jocajs e na vaIorizaçêo de inicistivaa de menor escala

e que propiciem -exl8maUdades" que fava"'JiilUl • CIIpblçIo de imte8Iimentos

privados: capacitação de rea.nos humanos. fortaieámento da infra.estruturB física e
tecnológica. apoio à comerc:iatização de produtoa da regiio.

Portanto, o desenvoMmento regional. sob a 6tica ..-cionlll, preesup6e

necessariamente uma do8e de deacenll1lli:z8çêo que permita a C8dII aMtividade.

dentro do marco jurídico Uf)ificadcr da NaçIo, QI':'W pa" -.as própI ioa estilos de

organizaçio e artio 1IaçIc, pondO em prática 85 medidaS de ardem eccnOlnica e

administrativa coerentes com a estratégia nacional de dMenvcMmente.

Desse medo, para se processar uma análise do deIenvoIvimento, tanto ao

nivej nacional quanta mW1diaJ, nio é suficiente referir-.·apenu ..~ mais

dinâmicas elo capital produtivo e financeiro que H baei. em um tipo de C'elCimento

polariZador e concentrador, ancorado na grande empresa e nos impactos

destavoráveis ao meio ambiente. Existem outras estratégiaa suboninadas ao

desenvolvimento endógeno e difuso, onde o território e os f8tores soc:iaís, CLiturBis,

ambientais e históricos desempenham um importante papel. Assim, diante "de um

processo de aescimento polarizado, hierarquizado e ccncentrador se tema

necessário assumir um compromisso com um desenvolvimento mais equüibrado

territorialmente, baseado na deseoncentraçáo e na potenCialiZaçio das

comunidades locais e regionais.

Neste contexto, o processo de desenvolvimento de una região, que

pressupõe, em uma primeira instência, o seu aescimento econOmico, umbém

dependerá, fundamentalmente, da sua capacidade de organização social, devendo

se associar aos seguintes elementos: i) 80 aumento da autonomia regional para a

tomada de decisões; ji) ao aescimento da capsc:idade pera reter e reinvestir o

excedente econÔmico gerado pelo processo de desenvolvimento sub-regional; üi) 8

um cresc:ente processo de inclusão social; e, iv) a um proc88SO permanente de

conservaçio e preservação do ecossistema regional.
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Logo, a determinação e consolidação da base produtiva de Lm espaço sub

regional diferendado, onde a açao do Estado não trouxe efeitos positivos devido seu

isolamento natural dos eixos de ctesenvoMmento OU fruto de seu estágio de

desarticulação institucional, constitui o fator dinêmic:o nmo ao desenvolvimento

sustentável. No entanto, esta atuação do Estado deve ser fortalecida com a

articulação dos diversos programas de educação, capacitação profissional, saúde,

saneamento, para que os efeitos gerados com os incentivos proporcionados na base

produtiva possam ser maximizados, contribuindo, assim, para a sustentabilidade do

processo de desenvolvimento da região.

2) Objetivos:

2.1} Objetivo Geral

o objetivo geral do Programa é a elevação da qualidade de vida da população

residente nas mesorregiões selecionadas por meio do apoio â implementação de

fóruns e de projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável, mediante a

gestão eficaz e eficiente de suas ações, a capacitaçáo de técnicos e especialistas e

o estímulo â estruturação de cadeias e investimentos produtivos.

2.2) Objetivos Especifir:os

Especificamente pretende-se:

1) Promover atividades eax'lÔmicas sustentáveis, respeitando as

características ambientais de cada mesorregiao selecionada;

2) Desenvolver os setores produtivos que atendam às necessidades de

melhoria das condições de vida da população e fortaleçam a economia das

mesorregiõe8 selecionadu;

3)Promoção de iniciativas vinculadas â agregação de valor da produção local;

4)Apoiar a implementação de políticas sociais que visem à melhoria da

qualidade de vida da população;

5)Crtar mecanismos eficientes de articulação institucional entre as diversas

esferas do poder público e da comunidade para potenciaJizar os resultados

das açOss implementadaS.
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3) Unhas de Atuaçlo

As ações implementadas pelo programa devem abranger as áreas

ec:onômic:a, SOCial, ambiental e de infra..eStnJtUra obserVando o estágio de

desenvolvimento em que cada mesorregiáo se ertCXlI'1lr8.

A seleç1o, implementação, exealÇáo e avaliaçAo de projetos procUivos para

a regiAo devem ser realizada a pa1ir da obserVação de critértos técnicos,

ec:on6micos e ambientais que gaantam a eficiência e eficácia dos resu\tados rumo à

sustental:ilidade do desenvotvimentD da região.

Caberá a realizaçêo de um esforço de artiaJlação, a partir da concepção de

um modelo institUcional que garanta a complementação das aç6es do Estado, no

campo social e de infra-estrutura. que possibilite a tra1sfamação sustentável da

sutHegiao.

A condução do Programa exigi'á a observância das seguintes linhas de

ab'8Çéo:

3.1) Aç6es de Suporte Institucional

a) Criação ele meeanismos de articulaçio instituáonal

• ComItê Intennlnlsterial de Articulaçlo Institucional

- ObjetiVo: conduzir ações do Governo Federal que surtem impacto na

mesorregíão selecionada;

- Coordenação: Ministério da Integração Nacional;

- Composição: Miristérios com ações específicas na mesorregião

seleaonada.

• FónJm~ para Desenvolvimento da UMorregião

SeledolNlda

- Objetivo: artiaJlar agentes estabelecendo interlocução com

segmentos produtivos;

- Acompanhamento: MinistériO da Integração Nacional;

ComposiÇão: POderes públicos estaduais e muniCIpaIS e

representantes dos diversos segmentos da sociedade civil.

b) Apoio e assessoramento à implementaçao de sistemas de planejamento

regionais e municipais, estimulando a cooperação entre os municípios por

meio da formação de consórcioa

c) Monitoramento da exeaJção dos Programas de Infra-Estruttn do Plano

Plurianual 200012003 e Identificação de Opatunidades de Investimentos

nas mesorregi6es selecionadas
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d) Monitoramento da execução das ações de Programas Sociais do Plano

Plurianual 200012003 com impacto nas mesorregíôes selecionadas

e) Fomento à melhoria da qualidade da gestão pública municipal

3.2) Ações de IntervençAo Direta do Ministério da InteglaçAo Nacional

a) Elaboração de estudos relativos aos aspectos social, econômico, cultll'al,

ambiental, físico-territorial e poIltico-institucional das mesorregi(les

selecionadas

b) Implementação de ações dos programas de competência do Ministério da

Integração NaeionaJ;

- PRONAGER (Progama Nacional de Geração de Emprego e Renda em

Áreas de Pobreza)

- Desenvolvimento Social da Faixa de Fronteira

- Defesa Civil

- At;ões de Zoneamento Ecológico-EconOmico

- Irrigação e Drenagem

- PROÁGUA Infra-Estrutura

3.3) AçOes de Apoio ao Desenvolvimento local Integrado e Sustentável

a) Apoio à reeS1rUtUração e desenvolvimento da base produtiva, mediante:

- Identificação e apoio às cadeias prOdutivas locais

- Capacitação profissional

- Apoio a empreendimentos produtivos incJuintes

b) Fomento à preservação ambiental, mediante:

- Zoneamento ecológí~nOmico

- Proteção aos mananciais

- Manejo adequado dos recursos naturais

- Preservação de parques nacionais e terras indígenas

c) Apoio à implementação de políticas SOCiais que visem à melhoria das

condiçOes de vida da população local nas áreas de:

- Educação

- Saúde

- Habitação e saneamento

- Cultura e Cidadania
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Na relação das áreas beneficiadas pelo Programa procurou-se, em pc;meira

instância, identificar espaços subnacionais contínuos, atravessando territórios

pertencentes a mais de uma unidade da Federação ou que se IocaJizam em áreas

de fronteira mm países vizinhos. onde toma-se imperiosa uma atuação mais efetiva

do poder público para assegu-ar a promoc;ão de atividades que objetivem a

consolidação de um processo de desenvolvimento sustentável_

Procurou-se. também, selecionar espaços onde as condições de vida de

grande parte da população são bastante precárias, o que toma inadiável a

realização de ações que objetivem resgatar um enorme passivo social cujas raízes

se encontram em episódioS marcantes de nossa história.

Os artérias adotados para escolha das mesorregiões contempladas também

observaram aspectos referentes à necessidade de ordenar o processo de expansão

da fronteira econômica, de apoiar a reestruturação da base produtiva para, desse

modo, pennitir a melhoria das condições de competitividade em um ambiente

económico caracterizado pela globalização, ou, até mesmo, de reatinnar a presença

do Estado em áreas onde toma-se necessário garantir a soberania nacionaJ.

Em função do contexto anteriormente referido, foram selecionadas as

seguintes mesorregióes para a implementação do Programa :

4.1) llesonegMo Alto SoIimÓGS

O povoamento da AmazOnia começou a se estruturar de forma organizada, a

partir do início do séaJlo XVII. quando os portugueses, a PéWtir da fundação de

Belém, tomaram providências efetivas para afastar os negociantes ingleses,

holandeses e franceses que procuravam controlar o comércio das "drogas do

sertão", produtos típicos da floresta tropical.

Em 1637, Pedro Teixeira empreendeu, a partir de Belém, uma longa viagem

fluvial aIc:ançando regi6es que hoje pertencem ao EqÚador. Tal iniciativa foi o

primeiro passo de um gigantesco esforço realizado no sentido de inc:orporar vastos

espaços localizados no interior da Amazõnia ao território naciOnal. A construção do

forte de Tabatinga, ocorrida ainda durante a época colonial, consolidou a presença

brasileira na região do Alto SoIimões.

A inclusão desta mesorregião, pertencente a um só estado, justifíca-se peto

tato de ser uma área de importância estratégica no território nacional. além de fazer

fronteira com dois paises sul americanos, Colômbia e Peru, que at1JaImente vêm

sofrendo graves problemas de ordem interna.
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Em termos ambientais, é o que se pode caracterizar como um espaço

amazônico clássico. Relevo plano, dissecado pela densa rede hidrográfica, com

clima úmido e supenjmido, de temperaturas elevadas e alta p/wiosidade.

A agricultura e o extrativismo vegetal são as prinCipais atividades econômicas

, destacando-se a cuttura da mandioca e a extração da borracha

Os eixos fluviais do SoIimães e do Juruá são as únicas vias de acesso de

superfide e a navegaçao é o meio de transporte que assegura a movimentaçao de

carga pesada e de baixo valor, além do transporte de passageiros das sedes

municipais, localizadas às margens dos rios principais. O sistema aeroviário funciona

complementannente , apenas entre as cidades mais importantes e Manaus.

Em flmção da absoluta dependência dos centros urbanos ao transporte

fluvial, cada sede municipal toma-se um pólo de trocas comerciais drenando a

produçao local e troeando-a, no porto, por produtos oriundOs de outros lugares.

Nesse sentido, Manaus é o principal centro urbanO organizador desta incipiente rede

urbana.

4.2) Mesomagião Vale do Rio Acre

No século passado a região do ~e, foi ocupada pelos cearenses em busca

de seringais mais férteis. Nesse momento, passou também a despertar o interesse

dos bolivianos. Em 1867, o Brasil assinou com a Bolívia um tratado de amizade,

limite, navegação, comércio e extradição: o Tratado de Ayacucho. O referido acordo

estabelecia novos limites para a fronteira brasileira nessa região. A frtlnteira entre os

dois países deveria passar por uma linha oblíqua, dirigi~se da margem esquerda

do rio Madeira às nascentes do rio Javarí, se estas estivessem ao norte do paralelo

de 10020'. Em caso contrário, a linha da fronteira devia ir do mencionado ponto de

partida até cortar o mesmo rio, seguindo aquele paralelo.

A ambigüidade na definição dessa trcnteira deu margem ao início de uma

longa luta entre bolivianos e aaeanos em plena selva amazônica. Após o tracasso

da "Expedição dos Poetas", a Bolívia afirma. em 1900, sua soberania no território

acreano. No ano seguinte, a Bolívia assina um contrato de arrendamento do Aae ao

Bolívian Sindieate, uma corporação com partiCipação de capitaJ britânico e de

inftuência norte amelicana que tinha interesse pelos seringais da região.

Tal fato reaoendeu as chamas do conflItO, quando os acreanos brasileiros,

insatisfeitos com a decisão boliviana, retomaram a questão territorial iniciando uma

revolução comandada pelo gaúcho Plácido de Castro. Em .1903, o Brasil reconquista

o território e, no mesmo ano, é assinado o Tratado de Petrópolis, PC'(' intermédio do

Barão do Rio Branco, estabeIecendo-se a nova fronteira e as compensações que o

pais deveria conceder à Bolívia Incorporava-se assim, um novo território à

80berania brasileira.

,--------_....... -..._....._......_--..-----_......__..
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No que conceme a· sua composiÇIo geográfica, a mesorregião Vale do Rio

Aae é constituída por 3 microrregiões, sendo uma pertencente ao Amazonas e duas

ao Acre. A faixa referente ao Estado do Amazonas corresponde ao território Que

compreende a parte da bacia do Purus. kx:alizada ao sul do estado, que já

desenvolveu uma certa articulaÇão econômica com a cidade de Rio Branco.

Na referida mesorregião, a área referente ao Estado do Acre é dotada de um

sistema fluvial, fonnado pelos rios laco e Purus, que vem proporcionando desde os

primórdios de sua coJoniZação, uma articulação natural bastante eficiente entre suas

localidades. A mesorregião vem, inclusive, experimentando, a partir da década ele

70, prcfl.l1das transformações nas suas bases de produção. A implementação do

Plano de Integração NacíonaJ, a partir do qual foram construídas as rodovias BR-317

e outras rodovias estaduais, ao favorecer o avanço de migrantes e de capitais

privados, acarretou modificações não só nas relaç6es de produção preexistentes

como, também, no caráter de suas atividades. A instalação de~ fazendas de

gado, com a substituição de extensas áreas de i\orestas por pa&tagens, \evou à

desestruturação da economia extrativista acomPanhada de sérios problemas sociais.

Procurando atenuar os conflitos sociais, decorrentes da implantação desse

novo modelo econômico, o Govemo Federal, através do INCRA, desenvolveu a

partir da segunda metade de década de 70, projetos de coloniZação que, no entanto,

não lograram o efeito esperado. A falta de infréHStJUtUra básica de apoio aos

projetos de transformação de .ex-seringueiros em agricultores contribuiu para o

fracasso desses nucleos de colonização.

A produção agrícola da referida mesorregião é caracterizada pelo cultivo de

produtos alimentares básicos, além de fr'utas, café e cacau. A pecuária bovina

atualmente expande sua área ocupada, constituindo a segunda mais importante

atividade na estrutura econômica do Vale do Rio Acre. AD se utilizar de capitais

privados vem promovendo a destruição de florestas em ~mento do extrativismo

ou aproveitando-se de áreas de lavouras desativadas.

O extrativismo vegetal conoentra-se, principalmente, na produção da borracha

e na coleta de castanha do pará. Através das f9S8fV8S extrativistas ,em vias de

consolidação, essa atividade poderá se desenvolver e se diversificar, transformando

se não só em uma atividade economicamente viável, como também em um meio de

preservação florestal.

Rio Branco é o maior centro urbano da mesorregião e dO estado. o qual,

inclUSive. tem recebido um número ccnslderável de migrantes, quer provenientes de

Rondônia, onde não conseguiram se fixar, Quer expulsos doS seringais. em função

da expansão da pecuária. Tais contingentes populacionais aglomeram-se em bairros
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que se multiplicam na periferia de Rio Branco . apresentando, em sua maioria,

baixos nlveis de condições de vida e, portanto, elevado grau de marginalização

social.

4.3) Mesorregião Bico do Papagaio

A partir da década de 60, com a construção de Brasília e a abertura da

rOdovia Belém-Brasília, esta mesorregião passou a sofrer graldes modificações em

sua base produtiva. Os programas governamentais implantados nos anos 70, como

por exemplo, o POLAMAZÓNIA E POLOCENTRO, promoveram o aumento da

fronteira econômica, acelerando o processo de modemização agrícola com a

introdução de novas tecnologias. No entanto, a despeito dessas iniciativas, esse

modelo de desenvotvimento produziu algumas seqCIeIas significativas como a

concentração fundiária, disputas de terras e expulsão de pequenos produtores para

os centros urbanos.

No tocante a sua localiZação, a mesorregião Bico do Papagaio sitLla-se ao

norte do estado do Tocantins, em partes do leste do Pará e partes do oeste e sul

matanhense. A área compreende, portanto, as miaorregiões do Bico do Papagaio e

Araguaína, no Tocantins, Marabá e Redenção, no Pará, Imperatriz 8 Porto Franco,

no Maranhão.

Na referida mesorregiao as atiVIdades economicas predOminantes $10 a

produção agropecuária, a extração vegetal e mineral. Ocorre, no entanto, que os

sistemas de produção caracterizam-se essencialmente peJo baixo nível de

tecnologia empregado. A pecuária, tanto a de corte como a de leite, é extensiva e

emprega técnicas ainda rudimentares. A produção agrícola, ainda incipiente, tem

pouca expressão nacional, destacando-se as culturas do arroz, milho, feijão e

mandioca, todas ainda em moldes de subsistência. No norte do Tocantins, merece

destaque, também. a fruticultura, representada, principalmente, pelo cultivo da

banana, do cõco e da laranje.

A extração vegetal é a atividade maiS tradicional na região. especialmente a

exptoraçao de madeiras e de óleo do babaÇu. A atividade madeireira, ainda que

apresente um grande potencial a ser explorado, requer a realização de um Sério

esforço no senJido de aprimorar as condições de sua sustentabilidade para que

possa ser desenvolvida de forma viável. A exploração de óleo do babaçu, que foi

responsável pelopr~ de oeupação de áreas, hoje importantes. como a região

de Marabá (PA), Imperatriz (MA) e Açailândia (MA), encontra-se, atualmente, em

tranca decadência.

--"'_ .._-'"'--,---'
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A exploraçlo de minério, por sua vez. apresenta uma notável potencialidade

para geração de riquezas, especialmente nas microrregiões de Marabá (PA) e

Redenção (PA), onde existem jazidas de ferro, oure, manganês, níquel, bauXita e

cassiteritia No entanto, mesmo com o Grande Projeto Carajás, essa atividade não

tem conseguido intemalizar os beneficios econômicos para região.

É possível, no entanto, potenciali2ar algumas ativida~s na região, haja vista

a aptidão agrícola dos setos e a razoável intra-estrutura já existente, especialmente

a de transporte, onde o eixo multimoldal do~orte viabiliza o escoamento da

produção tanto em direçio ao norte quanto ao sul do país.

Face à essa realidade. toma-se necessário, portanto, intensificar e coordenar

as ações públicas direcionadas para reestruturação do modelo de desenvolvimento

até ent,á) adotado na referida região objetivando, portanto, ordenar de forma

sustentável seu processo de ocupação econOmica.

4.4) IIesonegillo Chapada das MiIngabeinuJ

A área incorporada peI8 mesorregião Chapada das Mangabeiras e suas

cercanias é notória no contexto histórico braSileiro pelo fato de ter sido a região em

que a Coluna Prestes - oriunda do movimento tenentista - permaneceu mais tempo

em marCha, obtendo, inclusive, grande apoio popular.

A Coluna Prestes nasceu da idéia de se propagar pelo Brasil o ideal

revolucionário ,reaJlZanclO uma heróica marcha pelo interior do pais, aglutinando

esperanças e, ao mesmo tempo, revelando aspectos fundamentais da crise da

República, no tocante ao domínio oligárquico e à pobreza no campo.

A mesorregião Chapada das Mangabeiras engloba sete microrregiões

contidas nos Estados do Maranhão, Bahia. Piauí e Tocantins.

Na faixa correspondente ao Estado da Bahia, as microrregiões de Ba7eiras e

Cotegipe caracterizam-se como uma nova fronteira agríCOla onde têm-se observado

importantes transformações ligadas ao processo de ocupação e uso da terra. A

partir da década de 80 se observam modificaçOes significatiVas nessa área com a

chegada dos "gaúchos", como são chamados muitos dos produtores advindos de

Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, principalmente, em busca de novas

terras adquiridas a baixo preço, para plantio de grãos. o que deu origem a uma

crescente produção de soja.

Na porção maranhense desta mesorregião também houve um afluxo de

agriOJltores dO sul do paiS comprandO terras , implantando empresas rurais de

médio e grende portes, \ncrementando e diferenciando as fonnas de produçao de

grãos no estado.
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o principal fator responsável pelo povoamento desta área foi, er ltJetanto. a

pecuária bovina, atividade tradicional ela região, estimulada essencialmente pelas

características naturais da vegetação de cerrado.

A faixa correspondente ao Estado do Piauí é composta por uma vasta

extensão territorial drenada pelas bacias do Alto Pamaiba e Médio Gurguéia e seus

afluentes, área esta ,de povoamento antigo, respaldado~ criação de gado bovino

procedente da Bahia e que conservou, até o tim dos anos 70, extensas glebas de

terras devolutas. A densidade popuJaclonal é muito baIXa ,cerca de 2,4 habJkm:2,

embora essa área tenha sido um dos eixos de penetraçao da população no estado,

através da navegação fluvial do rio Pamarba. O isolamento a que esteve submetida

durante muito tempo pela ausência de rodovias inviabilizou, porém, uma melhor

utilização do solo e uma articulação espacial mais abrangente.

A base econômica da mesorregião é a agropecuária. destacando:-se a

pecuária extensiva de corte, praticada nos grandes estabetecimentos. São

representativos, também, os efetivos dos rebanhos de caprinos e suínos. Em

contrapartida, a atividade agrícola príoriZe as lavouras de produtos alimentares

básicos, com ênfase na rizicultura. enquanto as lavouras comerciais da mamona e

caju ocupam, progressivamente, novos espaços. Cabe ressaltar ainda as áreas

utilizadas pelo extrativismo vegetal com a produção da cera de carnaúba. além da

produção de madeira em tora e da lenha.

No que tange ao estado de Tocantins. apenas a parte constituída peta

microlTegião do Jalapão integoa a mesorregião em questão. A referida área teve seu

processo de ocupação iniciado no séaJlo XVII com a exploração do ouro,

possibilitando a concentração de população em pequenos núcleos urbanos.

Paralelamente, estabeleceu-se a pecuária extensiva e que se mantém até hoje

como a atividade de maior expressão econômica No entanto, deve-se considerar

que a implantação dessas atividades pioneiras ocasionou uma oc:upação

descontínua e rarefeita. A região de Jalapão, por exemplo, constitui-se em uma área

de grande vazio demográfico, na qual há o predomínio de setos de baixa fertilidade,

onde a agricultura rudimentar e a pecuária extensiva não proporcionam um cenário

econômico muito próspero.

Neste sentido, sua economia está baseada, de modO geraJ, na pecuária

bovina de corte. A lavoura ocupa um área bastante restrita, com destaque para a

rizicultura, por apresentar maior valor da produção. Os cultivos do milho, mandioca,

soja e cana-de-aÇÚCar distin'guem-se, além do arroz, na porção meridional da região

do Jalapão.
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A região que compoe a Cl'18palSa do Araripe foi histOricamente marcaaa pelo

movimento que se fonnou, entre 1872 e 1924, em tomo da figt.r8 do Padre Cícero

Romia B8lista tendo como certro a cidade cearense de Juazeiro. Este movimento

conjugou etementos de messianismo religioso com carência social.

Com sua fama de milàgreiro possuía o poder de reunir numerosos fiéis. Ao

chocar-se com as autoridades da Igreja Católica e, ao mesmo tempo, integrar-se no

sistema coronelista, transfonnou-se em um misto de pacre e coronel, se envolvenàO

com suas forças nilitares (de fiéis) nas lutas políticas da região.

Sua influência foi tamanha que até os c:Jias atuais permanece a devoção a sua

imagem no Nordeste.

Localizada numa região inserida em pleno semi-árido nordestino, a Chapada

do Araripe engloba municipios dos estados nordestinos do Ceará, Piauí, e

Pernambuco, que possuem em comum, além do fato de viverem um quadro ainico

de escassez de chuvas. o perfil econômico caracterizado pelo consácio pecuária

extensiva (bovina) - aIgodio - policultura de orodutos alImentares. sob o comando

de relações tradicionais de prockJção.

Em função disto, esta mesonegião também apesenta uma organização

espacial tra:Jicional. demonstrada através de uma estrutura fundiária marcada pela

presença de pequenas e grandes unidades de produção e pela ausência de insumos

modernos. Ob&erve-se que, enquanto o aJltiVo de prodliOS alimentares está

locafizado nas áreas mais úmidas, a lavoura de algodão, associada à peaJária,

ocorre nos trechos mais secos. Entretanto. em alguns municípios, a pecuária tem se

expandido em umana antes oaJpada pelas Iavouas alimentares.

Convém ressaltar que no município de Pio IX, no PiaJí. já se verificam

algumas modifICaÇÕeS no setor agrícola associadas à chegada de produtores de

outras regiões, como é o caso de agricultores gaúchos cultivando a lavoura

comercial do caju.

Também têm havido investimentos no ramo extrativo mineral através da

exploração da vemiaJIita no município de Paulistana, e, em São João do Piauí há a

segu'1da reserva de níquel do país, onde, inclusive. há a produção de amianto. Em

Pio IX também existem atividades extrativas de calcário para a produção de

mármore.

4.6) MesoI7'Bf1Mo zona da Mata Canavieira Nordestina

Fillipe 11. rei da Espanha. invadiu Portugal. em 1580, a fim de ocupar pela

força o trono vago com a morte do Cardeal O. Henrique e disputado por mais cinco
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pretendentes. Chegava ao fim a dinastia de Avis e teria início o período de ao anos

durante os quais ficaram unidas as duas coroas ibéricas. Em guerra com a Espanha,

a Holanda considerava as colOnias espanholas - entre as quais o Brasil - suas

inimigas, e a Companhia das índias Ocidentais, empresa comercial e mi\\1af

holandesa. fez das terras brasileiras o alvo para suas operações : primeiro a Bahia,

invadida em 1624 e libertada no ano seguinte, e depois Pernambuco, onde os

holandeses desembarcaram em 1630. Daí, os invasores chegaram a dominar

grande parte do nordeste da colônia, abrangendo terras que , atuaJmente, fazem

parte ela mesorregião aqui abordada.

Ainda com relação à região incorporada por esta mesorregião, está a questão

das origens da esaavidão negra no Brasil, iniciada segundo alguns autores, em

1532, estendendo-se até 1888. Nesses mais de três séaJlos de esaavalura, o

negro, vindo da África, desempenhou importante papel na colonização e, depois no

desenvolvimento econômico do Império. Os aliicanos entraram no Brasil

principalmente através dos portos do Rio de Janeiro, de Salvador, do Recife e de

São Luís do Maranhão, de onde se espalhavam por todo o território brasileiro.

Muitas vezes, revoltados com sua condição, fugiam de seus senhores, chegando a

organizar-se em quilombos, cujo principal, o de Palmares, snuava-se justamente na

parte do Estado de Alagoas, integrante da mesorregiAo em estudo. Palmares

conseguiu tomar-se um verdadeiro estado negro dentrO da colônia portuguesa

Esta mesorregião agrega um total de 28 microrregiões distribuídas nos

estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Al.$Qoas e Sergipe. Na faixa

correspondente ao estado do Rio Grcr1de do Norte a organização do eapaço

geoeconômico caracteriza-se pela presença de grandes propriedades monocultoras

de cana-de-açúcar ao lado de médios e pequenos estabelecimentos voltados para a

cultura do coco da baía, cajú, sisal. mandioca e horticultura.

Entretanto, entre os estados nordestinos. o Rio Grande do Norte possui a

mais modesta produção de cana-de-açúcar. principalmente quando comparada à

dos estados de Pernambuco e ele Alagoas. Esta produção foi jnten~cada.

sobretudo, no final da década de 70, graças aos incentivos ligados ao Programa

Nacional de A1coo1 (PROÃlCOOL), quando novas técnicas foram desenvolvidas e a

cultl.l"8 de cana-de-açúcar expandiu-se.

Outras atividades econômicas também signifieatívas neste espaço são a

criação de gado bovino sob a forma semi~xtensiva direcionada tanto para o corte

quanto para a produção de leite e a criação de animais de pequeno porte, com

destaque para a avicultura. Há também a pesca organizada, atividade que ocorre

em todo litoral com ênfase para captura de camarão. Oestac;am-se ainda as

atividades de comércio, prestação de seNiços e turismo.
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Na faixa paraibana concernente à mesorregião em questão, a ocupação das

miaorregiões de Guarabira e Brejo ParaIbano ocorreu através da pecuária,

combinada posteriormente com a agricIAtLn, particularmente com a cultura do

algodão que. a partir das primeiras décadaS deste século, passou a representar um

produto import8Jde para a economia da região.

Quando se consideram as miaorregiões de Sapé, João Pessoa, Litoral Sul e

Litoral Norte, a efetiva~ da área deu-se com o desenvolvimento da lavoura

canavieira e de outros produtos agrícolas importantes como o feijão e a mandioca.

fortemente vinculados às condições naturais representadas pelo clima quente e

úmido. A cultura destes produtos ocorre. em sua maioria, em pequenas unidades de

exploração, que representam a maiO!" parte do número de estabelecimentos rurais.

Quanto ao estado de Pernambuco, historicamente esta foi urna área que teve

seu tenitório OQJpado através da lavoura canavieira, que desde o período colonial

vem estruturando o espaço em seus aspectos econômicos, sociais e poIíticos.A

cultura canavieira expandiu-se tão consideravelmente, que acabou ocupando áreas

destinadas a outros produtos, tomando-se praticamente o..cultivo dominante nestas

microrregioes.

Entretantc ) processo de modernização, ao trazer em seu bojo a

concentração incustrial, o controle da atividade egncola pela empresa Industr1aI, e

as mudanças nas relações sociais de produção, vem contribuindo para acentuar a

concentração da renda e a proletartzaçao do homem do campo. É. portanto. em um

contexto de retração da área das lavouras alimentares, do aumento da concentração

fundiária e do incremento da mão-de-obra assalariada. que se verifica a ev_o da

população da& áreas rurais, com reflexos na agudização das tensões sociais

presentes nessa área pernambur.:ena.

As miaorregiões compc taS da porção a1agoana oaJpam a parte úmida do

estado e caraetenzam~ pelO predomínio da agroindústJia açucareira. Foi a partir

deste espaço que se originaram as mais importantes frentes de ocupação e

povoamento em direçle ao interior do estadO, as quais se aSSOCiavam às atividades

ligadas ao cuttivo da cana-de-açúcar e à pecuária.

Além do complexo agroindustrial canavieiro, outros setores produtivos

contribuíram significativamente para o desenvolvimento da região. com deStaque

para o setor químico atravéS do Pólo Cloroquímico e da Salgema Indústria Ltda.

O gênero .; produtos alimentares também vem assumindo relevância no

tocante à industrialização de frutas para o fabrico de suco, complementando a

estrutura econômica. Nesse contexto, deve ressaltar ainda, a Pf8SenÇ8 da atividade

pesqueira associada ao Uismo, sobretudo nos municípios litorilleos.
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A porção do tenitório sergipano contida na mesorregiAo Zona da Mata

Canavieira, ocupa a parte leste cio estado onde está situada a cidade de Aracajú.

centro irradiaclor de urbanização e da atividade incilstrial estadual.

Historicamente, a função de capital era desempenhada pela cidade de São

Cristóvão, até 1855, quando foi transferida para Aracaju, que era, na época, o centro

ele exportação do açúcar e. mais tarde, também ele algodão. Com a expansão das

ferrovias, Aracaju passou a desempenhar atuação direta sobre a área açucareil'a do

Cotinguiba. e ampliar sua influência até as margens do Iio São Francisco, além de

centraiizar as conexões com o interior, culminando com a decadência das cidades

de fundo de estuário.

4.7) Mesorregião Xíngó

A área que envolve a mesorregião de Xing6 é célebre por ter &ido palco de

uma das mais importartes revoltas no campo que combinava conteúdo religioso

com carência social - a Guerra de Canudos.

Em 1893, Antônio VICente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio

Conselheiro, fonnou o Arraial de Canudos, um povoamento em uma fazenàa

abandonada. Este homem se personificava como um misto de sacerdote e Chefe d~

jagunços, que após levar uma vida nômade pelo sertao, futeu-se em Canudos,

atraindo uma população que alcançou de 20 a 30 mil habitartes.

Contudo. a pregação do Conselheiro concorria com a da Igreja, e um

incidente sem maior importância, em tomo do corte de madeira, foi o estopim da

revolta.

Os revoltosos de Canudos foram derrotados somente em 1897, após a

realização de quatro expedições militares.

Este acontecimento foi especialmente notável devido ao seu alcance, e teve

profundas repercussões na política da República. AbJaImente, não há mais vestígios

de conflitos sociais, muito embora a população ainda viva um estado cr6nico de

pobreza.

Com a construção das usinas hidA!létricas de ltaparica, Paulo Afonso, Xingá e

Piranhas, ao longo do rio São Francisco, uma série de transformações na região

localizada na confluênda dos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia foi

promovida Entretanto. se por um lado municípios e mesmo microrreaiões se

desenvolveram, por outro, grande parte da população de baixa renda, especialmente

a rural, não conseguiu mOdificar seu padrão de bem~rface à fragilidade da base

sócio-econõmica da referida mesorregíão. Frente a este contexto, açOes específicas

se fazem necessárias com vistas a auxiliar esta popuJaçao no estabelecimento de

melhores níveis de qualidade de vida.

"'".....,,, .....__........_----_.,------_.._-_._-_.__.._..-.,.....--,_._.....---
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As miacrr~selec::ia1adas para compor a mesorregião de Xi1g6, apesar

de se situarem na zona de InI1uéncla doS empreendlment06 antertonnente citadOS,

têm grande parte de 8U8 área caracterizada por um extenso nível de pobreza.

Em toda sua extensão, predomina o clima semi-ãrido, com vegetação de

caatinga e superfícies aplainadas. Neste quadro, a produção é caracterizada pela

debilidade tlpica das áreas semi-ãridas, com aganização produtiva modelada por

um padrão agrário tradicional em pequenas propriedades de base familiar.

Predomina de fonna geral em toda a rnesorregião a criação de gado de corte

extensivo e o aJJtivo do aIgodio. Paralelamente, ocorre a poliaJltura de produtos

alimentares, como feijão, mandioca e milho, comercialiZando-se o excecIente.

Em que pese esta sit.uaçêo, existem potencialidades para viabilizar a melhoria

da renda desta população através de ações que visem, dentre outras. a melhoria

dos níveis de produtividade das culturas já existentes, bem como sua

difusãoidiversificaÇêo com outros produtos que se adaptam ao clima da região como

fumo. sisal, coco, caju dentre outros.

4.8) Ittesonegilto Vale do JequitJnhonha-llucuri

o fato histórico mais marane desta mesorregião remonta ao Descobrimento

do Brasil, o qual tendo ocorrido ao vigésimo segundo dia cio ano de 1500 teve como

cenário o Iuga- atualmente conheàdo como a baía de Cabrália. Em um dos ilhéus-o

da Coroa Vermelha - dessa baia, no dia 26 de abril de 1500, Frei Henrique Soares

rezou a Primeira Missa na nova terra.

A carta do esaivão Pera Vsz. de Csmirtla, dando conta ao rei de POrtugal da

nova descoberta é conhecida como a -certidão de nascimento do Brasil-. Nesta carta

ele relata a trajetória do descobrimento. e, inclusive. o momento do encontro da frota

com a terra em um local situado no litoral su do atual Estado da Bahia.

Nos dias atuais o interior da mesorregiâo em questão destaca-se pela

carência de r8CL1"SOS e pobreza generalizada de sua população, earacterizando-se

essenc:ialmente por uma estrutura econômica pouco diversificada e dominada por

setores de baixo dinamismo.

Histolicamente. grande parte da região era uma antiga área mineradora que

tinha a pecuária extensiva (gado bovino) como atividade subsidiária. Com e

decadência da atividade mineradora,' a criação de gado tomou-se a principal

atividade econômica, não conseguindo, porém, gerar uma base mínima de

acumulação de riqueza.
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Ao aliar o domínio pecuarista. téalicas arcaicas de criação e concentração

fundiária, esta região fonnou um sistema produtivo concentrador e incapaz de gerar

desenvolvimento econômico. Com efeito, verifiea-se uma grande evasão

populacional.

Entretanto, a introdução da cultUra do café e a implantação de projetos de

reflorestamento no Vale do Jequitinhonha têm constituído forças motrizeS de

transformação do seu cenário econômico, além da recente penetração da indústria

do leite e a crescente utilização de pastos plantados na pecuária.

Na faixa relativa ao Vale do Mucuri, enquanto a especialização industrial nos

setores tradicionais da madeira e produtos alimentares (laticínios e carnes

frigorificadas) a insere no quadro estadual e nacionaJ, sua tradicional atividade de

extração de minerais não metálicos (mica e pedras semipreciosas) a envolve

também no comércio internacional.

Com relação à área correspondente ao norte do Espirito Santo, sua

potencialidade econômica está sendo desenvolvida através de projetos que

envolvem o reflorestamento para a proc:lução de cetulose e carvão, a cultura de

cana-de-açúcar para 8 produção do álcool e o cultivo do café.

Os municípios localizados na parte meridional do Estado da Bahia es1ãc

voltados para atividades turísticas e pesqueiras que, juntamente cem a produção de

celulose, representam as principais potencialidades econômicas da área.

4.9) Mesorregião Vale do RibeitalGuaraqueçaba

Com diversos objetivos, desde a Simples exploração da tema para seu melhor

conhecimento, até a procura de metais e pedras preciosas e a captura de índios

para serem usados como mão-de-obra escrava, foram organizadas desde o início do

Século XVIII várias expedições ao interior do nosso país.

Conhecidas como entradas e bandeiras, tais expedições vieram a ser as

maiores responsáveis pela expansão territorial do Brasil. A mesorregiáo aqui referida

possui o destaque de ter em seu seio o palco da segunda entrada de que se tem

noticia em nossa história, tendo Cananéia como ponto de partida. Com pretensões

de obter enorme carregamento de ouro e aprisionamento de índios, Martins Afonso

de Souza equipou 80 homens, que sob a d1efia de Pedro Lobo, saíram para o

interior e ronca mais regressaram. Foram todos exterminadoS pelos índios num local

situado entre os rios Iguaçu e Paraná. Tais expedições foram. entretanto, cruciais

para povoamento e desbravamento da região centro - sul do pais.
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Nesta mesorregilo enccntnHe uma das principais áreas de mangue do

Brasil· O Sistema Lagunar do 19uape, Cananéia. e Guaraqueçaba - que se estende

peSo ,itoraI sul do Estado de São Paulo até o ,iterai norte do Paraná.

AJJ apresentar oondiÇÕeS ecológicas desfavoráveis como o relevo muito

acidentado; insalubridade, solos arenosos e esgotados em decorrência dos métodos

tradicionais de CUltivo empregados, esta mesorregião vivenáa uma situação de

estagnação econômica. Além disso, na faiXa paulista, também são comuns

problemas relativos à disputa per terras

Convém salientar (J1e, uma parte desta área. apresenta uma grande riQUeza

ambiental, advindo-se dai a necessidade de promoção de atividades

economicamente e ecologicamente sustentáveis, com vistas & preservação

ambiental.

No Vale do Ribeira, embora seja sígrificativa a área ocupada por parques e

estações ecológicas. também são freqüentes 0$ desmatamentos em função da

espec:;uJaçáo imobniária, assim corno a presença de serrarias clandestinas

Merecem especial atençêO aqueles municipios que têm ficado a parte no

processo ele desenvolvimento económioo, devido ao isoJamento em que têm

pennanecido no contexto da economia regional. O município de Guaraqueçaba. por

exemplo, ilustra muito bem este tipo de realidade, quando se observam índices

$ÓCio-econõmicos como os de abastecimento de água e esgoto sanitário, entre

outroS. Não é por acaso que este município possui a menor densidade demográfica

desta mesorregião.

A extração e o beneficiamento da madeira, que sustentaram, por décadas. a

região, enfrentam O problema do esgotamento das reservas florestais. Tociavia, isto

tem le'tlado a uma reorientação do setor no sentido da modernização tecnológica,

vinc:ulacla tanto ao reflorestamento e às indústrias de papel e celulose, quanto à

reativação da indústria mobiliária.

Em que pese tais considerações a região apresenta, por outro lado.

expressivas iniciativas de desenvolvimento industrial (metaJ-mecânica,

agroalirnentar. bebidas, moveJeira, calçados e etetrónica) e participação da sua

agropeaJária na pauta de exportações naCionais. Em termos dos complexos agro

industriais, segmento indUstrial predominante nesta mesorregião, os mais relevantes

são os da produção de grãos, especialmente soja e milho, suínos e aves, da

fruticultura (maçã) e da criação de bovinos de carne e leite.
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o norte do Rio Grande do Sul, o oeste de santa Catarina e o Slldoeste do

Paraná apresentam a vantagem de contar com a presença de proprietários rurais e

com mão-<ie-obra cujas características aJItu'ais são favoráveis para trabalhar em

sistemas de integração entre produtores e indústria. Agentes económiCXJS com essas

características talvez sejam mais difíceis de encontrar em outras regiões do país,

mais próximas da fronteira agrícola, para onde tende a deslocar-se a produção de

milho.

A faixa concernente ao Estado do Rio GrMde do Sul da meaorregião Alto

Uruguai é composta por 15 microrregiões, a porção ~~nense é formada por 5

microrregiões, já a área referente ao Estado do Paraná abrange 6 microrregiões.

4,11) ItIJesorregião de Águas Emendadas

o processo primário de ocupação da mesorregião em questão teve origem na

fase de transição do ciclo das bandeiras para o ciclo dos metais, quando as

expediÇÕeS que cortavam o interior do Brasil em busca de mão de obra indígena

para fins de escravidão passaram a ter como preowpação fundamental a procura de

ouro e pedras preciosas.

4.10) 1tIesotnJgião Fronteita do Mercosul

No período colonial parte desta mesorregiao foi colonizada por missões

estabelecidas pelos padres jesuítas baseadas em concepções que objetivavam

implarnar um padrão de coIooização mais igualitário em nosso continente. Tais

missões represent.aram um esforço em transformar os índios, através do ensino, em

bons cristãos, reunindo-os em pequenos povoados ou aldeias. Estas 8QÕeS

objetivavam criar grupos de agricultores indígenas adaptados aos hábitos de

trabalho europeus e convertidos ao catolicismo.

Ao final da primeira década do século XX parte da mesorregião, situada na

área limítrofe entre os Estados do Paraná e Santa Catarina, também foi palco de um

intenso conflito social denominado de Guerra do Contestado, que só foi sufocado

pelo poder público em 1915.

Nos dias atuais embora esta não seja mais uma área de conflitos. a

mesorregião em questão tem vivenáado um processo ele reorganização econômica

em função do impado causado pelo processo de globslização. Com a

implementaÇão do MERCOSUL, esta região tem-se mostrado ainda mais sensível

ao processo de abertura comercial, sendo que alguns setores econ6micos têm

apresentado tendências de estagnação.

. -~._-_.-._._...._.-._--_._---------- ._-----_._----_ _._ __ .
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A mesorregião Alto Uruguai, embora apresente indicadores sócio-econômicos

favoráveis dentro da realidade braaileira, sofre, de forma 'geraJ, problemas de fuga

de capital e de empresas, baixa competitividade, com perda reJativa nas transações

comerciais com o resto do mundo, ocasionando o endividamento e deecapitalizaÇio

do setor produtivo regional.

No setor agropecuário, a mesorregião vivencia uma ruptura com a auto

suficiência e uma aescente especialização alcançada pela pequena unidade

produtiva de base familiar, onde os minifúndios intensivamente explorados .podem

gerar, a 'ongo prazo, tendências de estagnação econômica.

Esgotadas as possibilidades da atividade mineradora, a região passou por um

período de isolamento e estagnação que durou até meados do século xx. A

intensificação do processo de colonização do oeste brasUeiro ofereceu uma

alternativa de desenvolvimento para região que assistiu à instalação de algumas

colônias agrícolas criaclas graças a iniciativas do Governo Federal durante a década

de 40.

A mudança da capital do país para Brasma, já no início da década de 60, e a

consolidação da produção de grãos no cerrado trouxeram um novo dinamismo para

região que adquiriu, inclusive, a condição geopolítica de ser o novo centro irradiactor

do processo de integração nacional.

O controle cio processo de ocupação da mesorregião se deu apenas de forma

parcial, contribuindo para a formação de aglomerações urba'1as desordenadas,

especialmente nas proximidades de Brasília, com expressivos problemas de

emprego, infra..estrutu'a urbana e de serviços básicos insuficientes para atender

adequadamente as necessidades da população, que continua a crescer a taxas

preocupantes. Na realidade, não se alou na área de influência da nova capital urna

forte, diversificada, dinâmica e bem articulada estrutu'a produtiva capaz de gerar

~idades de investimento e de ocupação compatíveis com o enorme e

crescente corrtingente de trabalhadores que se dirige para a região.

De forma geral, pode-se observar que esta mesorregião apresenta bom

potencial para o desenvolvimento da atividade agrop~ria. Nesse sentido, o

incentivo à dinamização deste segmento e sua integração aos complexos

agroindustriais poderiam contribuir de forma significativa para a ampliação das

oportunidades de emprego e renda e, consequentemente, para a redução dos

problemas de desemprego.
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A mesorregião Águas Emendadas foi desenhada com a preocupação de se

garantir a sustentabilidade do desenvolvimento, mediante a utilização de fonna

ordenada dos recursos hídricos disponíveis, na área do Planalto Central onde.ccorre

a confluência das três grcindes bacias hidrográfic:as brasileiras : Amazonas, Paraná

e São Francisco.

A preocupação com tal assunto já é muito antiga tendo sido inclusive

expressa no relatório elaborado pela Missão Cruls que, em 1897, demarcou a área

onde posteriormente foi erguida a nova capital do Brasil.

Os municípios incluidos na mesorregião Águas Emendadas são cortados

pelas microbacia hidrogníficu que drenam a referida região e são relacionadas a

seguir: São Marcos, Corumbá. Almas, MaranhãolTocantins, Paraná, Urucuia e

PretolParacatu.

De acordo com o critério acima explicitado. a mesorregião Águas Emendadas

é composta por 11 microrregiões sendo 7 relativas ao Estado de GoiáS e 4

referentes a Minas Gerais.

4.12) lIesomIgião Metade SUl do Rio Grande do Sul

A definição geográfica da mesorregião Metade Sul do Rio Grande do Sul

abrange 16 microrregiões, todas relativas ao Estado do Rio Grande do Sul,

englobando 5 mesorregiães do IBGE: Centro-ocidentaJ Rio-Grandense; centro

oriental Rio-Grandense; Metropolitana de Porto Alegre; Sudoeste Rio-Granâense e

Sudeste Rio-Grandense.

Historicamente, a estruturação do núcleo produtivo na Metade Sul do Rio

Grande do Sul organiza-se a partir do porto de Rio Grande (1736), da~ do

baixo vale do Jacui, da conquista das Missões e, mais tarde, da cidade de Pelotas,

com o estabelecimento das "charqueadas" e consolidação da cidade como pólo de

beneficiamento e escoamento da produção.

Já no século xx, tem-se a substituição desse processo pelo abate industrial

de rebanhos, mediante à introdução da pecuária ovina laneira voltada à indústria

têxtil. Nas primeiras décadas do século XX, aparecem, ainda, os primeiros

empreendimentos agrícolas, destacando-se as lavouras tritícolas e orizícolas.

A última grande tran$formac;;ao histórica na mesorregião ocorre com o

advento da cultura do arroz em terras úmidas, concomitantemente à diminuição dos

rebanhos bovinos e à desvalorização da lã natural frente aos tecidos sintéticos.
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A mesorregião Metade Sul do Rio Grande do Sul apresenta, portanto, como

fator identificador os resultados dos múltiplos e coalescentes processos históricos

os quais se materializam na utiliZação dos campos, na atividade de pecuária

extensiva e na rizicultura irrigada nas várzeas. A dinâmica dessas atividades. a

organiZação do esp890 decorrente - com seus habitats particulares - as suas crises,

definem os comportamentos sociais e demográficos, as fonnas de concentração de

renda e o estilo de consumo.

Por outro lado, a Metade Sul do Rio Grande do Sul, enquanto espaço

regional in$erido na região de fmnteira brasileira com Uruguai e Argentina,

c:araeteriza-se por ter SOfrido. ao tongo das últimas décadas, um acentuado processo

de perda de dinamismo econ6míco, oriundo de difiCUdades de inserção nos ciclos

de expansão da economia brasileira.

A deterioração econômica da Metade Sul começou com o fim do cido das

charqueadas em Pelotas e se acentuou nos anos 30, quando o Governo Federal

passou a concentrar os investimentos no centro do País. A partir da década de ao, a

crise piortlU, passando a atingir setores importantes como os frigcrificos e a indúsbia

de conservas. Com a desindustrialização, sobreviveram apenas a agricultura e a

pecuária, que, com o MERCOSUl, ficaram vulneráveis devido à competição.

Faz-se mister destacar que os espaços da região Sul do Rio Grande do Sul

sempre estiveram vinculados às necessidades do desenvolvimento capitalista

mundial, seja de forma direta. mediante o comércio exterior, seja indireta, por meio

do abastecimento de outras áreas económicas também vinculadas às exportações,

especialmente nas regiões do país onde predomina a mineração e as cuItlras do

açúcar e do café.

4.13) MesorregMo da Bacia do /tabapoana

A delimitação da mesorregião da Bacia do ltabapoana corresponde à área de

abrangência da bacia hidrográfica, cujo principal rio é o ltabapoana A superfície de

480.000 ha da bacia começa na foz do rio na divisa do Estado do Rio de Janeiro

com o Estado do Espírito sarno e vai até o Pica de Bandeira, na Serra do Caparaó,

no Estado de Minas Gerais.

A definição geográfica da região envolve quatro rnesorregiões do IBGE: Sul

Espírito-Santense (microrregiões de Alegre e do Cachoeiro do ltapemirim), no

Espírito santo; Zona da Mata (miaorregiães de Manhua~ e Muriaé), em Minas

Gerais e Norte (microrregião de Campos dos Goytacazes) e NoroestEH=luminense

(microrregiao de ltaperuna), no Rio de Janeiro.
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A parte da mesorregião da Bacia do ltabapoana concernente ao Estado do

Espírito Santo caracteriza-se por apresenta'" uma orgarização da produção bastante

tradicional, fruto da hegemonia que o capiIaI comereiaI deteve sobre a cafeicuftura,

espelhada na exiStência de uma rede de intermediários constituída pelos maiores

produtores de café. As relaç6es de trabalho SÍQ carad8cizadas pela predominância

da mão-de-obra familiar e na parceria, embora, recentemente, as formas de

assala-ianento têm apresentado importéncia crescente.

Quanto à estrutura produtiva Sul Espírito-Santense, esta baseilHe,

fundamentalmente, na c:steiaAtura, na pecuáia leiteira e, na~ (no

período de incentivos do PROÃLCOOL e nos hortigranjeiros.

A parte da mesorregi'ão da Baàa do ltabapoana que está inserida no território

do Estado do Rio de Janeiro tem sua economia historicamente atrelada à

agroindústria açucareira, que, atualmente, atravessa uma grave crise. Nos últimos

anos, novas atividades vêm se desenvolvendo como. 8 proô.Jçâo primária de

petróleo e gás natural na Bacia de Campos. Hoje, destaca-se também como

atividacSe promissora para a região, a frutiaJltura irrigada.

Participam ainda da Bacia de ltabapoana muniCípios fluminenses localizados

no noroeste do Estado. Tais municípios tiveram seu povoamento mobilizado pela

cultura do café, mas, atualmente, sobressaem a pecuária leiteira - base de

sustentação da indústria regional de laticínios, a rizicultL.n e a cultura do tomate.

Assim, como o noroeste f1wninense, a porção mineira da mesorregião da

Bacia do ltabapoana, localizada em suas terras mais elevadas, caraderiza-se pela

cultura do café e pela pecuária leiteira.

Gabe salientar que, de um modo geral, a aise da economia açucareira, bem

como a inexistência de uma política agrícola de médio e longo prazos fizeram com

que a Bacia de ltabapoana se transformasse numa regiao pouco competitiva e

estagnada. É preciso, pois, traçar novas alternativas econômicas para região,

objetivando sua inserção no novo contexto nacional e intemaciooal.

5) Populaçlo Beneficiada

o quadro 1, transcrito na página 35, apresenta uma viséo consolidada das

treze mesorregiôes selecionadas pelo Programa, que envolvem uma área de,

aproximadamente, 1,51 milhão de knf onde residem cerca de 26,7 milh6e8 de

habitantes, que representam 16,49% da populaçao nacional.

As rnesorregióes V. do Rio Aae e Alto SoIimõ8s estão localizadas

inteiramente na região Norte do país possuindo, respectivamente, densidades

demográficas de 3,69 hablkm2 e 0,87 hablkm2 . A área total é de 103 mil krTr no Vale

do RioAae e 214 mil km2 no Alto Saimões.

-------------_......_......
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A rnesorregi4o Bico do Papagaio, de ár&a pA!Jdominante na região Norte,

possui densjdade demográfica de 10,65 habIkrTi2 e abrange uma área ele 125 mil

knr.
A mesorregião Chapada das Mangabeiras está compreendida em uma área

predominantemente \oca\izada na regiio Nordeste, aIénJ. de incorpcrar, também,

parta do Estado de TocantJns na reglao None. Essa mesorregtao tem uma

densidade demográfica de 2,69ha~e área de 237 mil krTf.

A mescrregião da Zona da Mata Csnavieira Nadestina tem uma densidade

demográfica de 216,4 habnatt2 , sendo que sua área total é de cerca de 44 mil ~.

As mesorregiões de Xingá e Chapada do Araripe, de áreas localizadas

totalmente no Nordeste brasileiro, têm densidades demográficas bastante próximas:

16,87 habJkni para a primeira e 19,67 habIkrTi2 para a segunda. Suas' áreas

perfazem um total de 88,4 mil km2 e 71 mil~, respectivamente.

As mesorregiões Vale do Jequítinhonha-MUQJri e Vale do

RibeiralGuaraqueçaba, predominantes no Sudeste, possuem áreas de,

aproximadamente, 105 mil knf e 26 mil t<rtr ,respectivamente' Elas apresentam

densidades demográficas um tanto quanto distintas : 17,33 hab/~ no Vale do

JeQuitinhonha-Mucurf e 28.19ha~no Vale do RibeiralGuaraQUeçaba.

A mesorregião Bacia do ltabapoana. localizada inteiramente na Região

Sudeste, possui uma extensão territorial de 10 mil ~ e uma densidade

demográfica de 62,63 habJ tan2.

As mesorregiões Alto Uruguai e Metade Sul do Rio Grande do Sul,

localiZadas na região Sul, apresentam densidade dernográfial de, respectivamente,

29,0 hablkm2 e 16,6 hablkm2 , sendo que suas áreas perfazem um total de.

aproximadamente, 139 mil km2 e 154 mil ~.

A mesorregião de Águas Emendadas abrangendo os estados de Goiás, na

região centro Oeste, e Minas Gerais na região Sudeste, tem uma densidade

demográfica de 8,8 hablkrri, sendo que sua área total corresponde a 191,0 mil km2
.
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Quadro 1 : Mesorregiõe8lncluida no Programa
Mesonegiio* ExtlInSio Populaçlo Densidade 0eIr.0g.ir.íca

(KJl 1_ f....~-

1 Alo SoIimões (AM'l 214.217,8 188.442 0,87
2. Vale do Rio Acre (AC e AM) 103.052,7 380.635 3.89
3. BIco do P8P8DalO rrb,PA.MA) 125.217.9 1.333.790 10.85
4. Chapada das Mangaoeiras 237.598,2 639.984 2.89
CMA.PI.BA.TO)
5. ChaDBda do Ararioe (CE.PE.pl\ 71.671.1 1.409.417 19.67
6. zona da Mata Canavieira 44.981.1 9.738.079 216,49
CPB,RN PE.ALSE
7. Xinaó (AL.BA,PE.SE) 88.0433.9 1.491.626 16.87
a. Vale do JequlZinrtonhaIMUcun (MG, SA, 105.978,0 1.836.206 17,33
ES)
9. Vale do RibeiralGua~(SP e PR> 25.696.0 729.934 28,19
10. Fronteira do Mercosul . SC e RS) 139.282.5 4.044.764- 29.04
11. Região de Aguas Emendadas (MG e 191.067,' 1.694.578 8.87
GO)
12. Bacia do ltabaooanalES. MG e RJ} 10.059,4 629.991 62.63
13. Metade Sul RS (RS) 153.879.4 2.559.755 16.63
!TOTAL PROGRAMA 1.511.395,1 26.677.117 17.651
TOTAL BRASIL 8.547.403,5 1'1.790.311 1',93\
RELACAO PROGRAMAlBRASIL .. 17.68% . 16,"" -

Fonte.lBGE

• Agregadas por mic:lcrregião homogênea do IBGE

6) Operacionalização dos

Institucional

Investimentos e Arranjo

o Programa será exea.rtado pelO Governo Federal em parceria com os

estados beneficiários, devendo as ações especificas para o fomento das atividades

produtivas e a articulação institucional envolver órgãos dos poderes públicos

Federal, Estadual e Municipal, além de atores pertencentes a diversos segmentos

da sociedade avi!.

Caberá, ao Ministério da Integração Nacional, a Coordenação Geraj do

Programa. que terá como função principal a avaliação sistemática do cumprimento

dos objetivos e metas estabelecidas no mesmo.
Serão criados, no âmbito da Coordenação Geral do Programa, Grupos de

Gerência por Mesorregião que terão a função plindpaJ de acompanhar a execução

das intervenções propostas e compatibiliZá-las com outras ações e projetos

exea.rtados por órgaos púbticos vinaJlados aos diversos nlveis de governo.
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇAO NACIONAL
seCRETARIA DE PROGRAMAS INTEGRADOS

PROMOçAo DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAvEL DE MESORREGÕES DIfERENCIADAS
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. .(" ./. ~TOSOLIMOI!S

• ALTO URUGUAI

ii'iI ÁGUAS IlMI!IIOADA8

• IAClA DO ft'AI.OANA

CJ IlCO 00 PAPAGAIO

L] OHAPADA DAS MANGARAM

í CJ CHAPAOA DO ARARlPE

r=~) METADE SUL DO RIO GRANDE DO 9UL

• VALE DO JEOUmNHONHAlMUCURl

C] VALI! DO ....SRlUOUARAOUEÇABA

• VALEOORlOACRE

U XlNOÓ

[-_-1 :tOMA DA MATA CANAVlElRA NORDe8TINA
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Quadro 1: Abranal incia da a lio Alto SoIimões
&tado MicronIgiiaIIIunicipios ~ Popuillção

(Knr. (Hab.)
~ 214.217,1 1111.442

AIfIO SoIimõe8 214.217.8 1116.442
Amaturé 4.780,1 6.908
Atalaia do Norte 76.687.1 8.161
Beni8min COn8tant 8.742.6 213.087
I=onte Boa 12.166,0 24.668
JutaI 69.857.4 21.332
SanlD AntOnio do ICá 12.363.0 25.429
Sl!Io Paulo de Olivencs 19.922..0 23.631
11 3.239.3 33.827
Tonantins 6.4813 16.499

TCàlM iio 21.u17.8 186.442

Quac:lro 2: Abra,.incia da Mesoneaião Vale do Rio Acre
Estado lIIicI'oregiioJunidPOs ÁI'e8 Popula~

(Knr) (Hab.)

Acnt 37.102,5 339.097
RIoBrwac:o ace,o 298.473

Acrelêndia 1.509.7 6.730
Buiari 3.397.9 4.641
Capixaba 1.724.0 3.286
Pfácido de Castro 2.055.6 11.971
PortD l>i:re 2.923.0 7.944
Rio Branco 9.962,4 249.930
Senadcr Guiomard 1.806.4 13.971

8IwiMII 13.8235 40.824
Assis Brasil 2.884.2 2918
BrasiIéia 4.3564 13.938
EDItaâoIêndla 1.659.3 10.012
X8PUri 4.723.6 13.756

AmaotJas 65.950.2 41.538
SOC8 do Ac:t8 65.950.2 41.538

Boca do Acre 22.503.8 22.555
Pauini 43.446.6 18.983

TOIaIna Iio 103.1J52.7 380.635

Quadro 3' Abrangência da Mesorregiio Bico do Papagaio. -
Estado MicrorragiiaJMunicípios Area Populaçio "C! .

(Ian") (habl

Pará 41.HS,S IQ..U'T

JWabá 2O.oe&,6 205.35%

Breio Grande do AraCluaÍ8 1.162,3 6.604

Marabá 15.157.9 162.236

Palestina do Pará 988,2 6..287

São Dominaos do Araguaia 1.398,5 21.038

São João do Araauaia 1.301,7 9.187
- 21.310,9 157.915

PauO'Arco 1.678.6 6.036

Piearra 3.326.7 9.30&

Redencão 3_839.9 61.626

Aio Maria 4.132.3 17.861

São Geraldo do Araauaia 3.283.7 25.358

saoucaia 1.303,8 4.092

xmauara 3.795,9 33.636

--- .>_..,.-~- .._".,_.._ ...~----
___._.._._.._co_...... -
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•••
MatanhiO 41M7,5 576.U5

27.1117 S 4117.423
15.4310 84.853

Am8rlInIe do Maranhão 7210,2 31.570
BIllllirBma 337,6 10.968
Cicleféndia l-:Alf7.1 10.~

Davinóoolis 335.4 12..860
Governador Edison lobIo 620.4 7.818
lm- 1.538,1 224.980
lIlM:o do Malanhlio 872.8 19.952
Joio Lisboa 1.054.5 22..863
Laieado Novo 1.195,8 4.667
MonIe5 AlI.Ds 1.436,1 9.741
RIbamar F1a_ 7384 5.748
São FnIncisCo do Bn!ião 7347 6.827
!IM Pedro da ÁmuI Branca 7::22; 10..428
senador La Romue 1.267.1 17.783
Vila Nova doS Mart.írios 1.1515,2 5.634

PoffQ Franco 1~S10.2 UA22
camDestn! do Maranhlo 618,2 9.811
C3rollna 8.41lO.0 28.5mI
E5trlliIo

.. 2..TZ7.7 21.291
_Franco 1.422.5 15.908
Sio Joio do ParaÍSO 2.064.9 8.5158
São Pedro cios crentes lle8,1l 3.952

T0CiI/JIInS 42,U0. S94.ln
BIcodo~o 1&B2..& 173.0n

AlJuiamóoolis 2398 2..873
Ananás 1.398.0 10.279
Ariiiiii> 564.1 2.4&4
AnWJatins 2..297.3 23.920
Auaustinôoolls 395.0 17.894
Axixá do TOC8Iltins 104.8 9.590
l!Ilrill do Tocantnl 272.1 7.575
cachoelrinha 3539 2.045
c:arrasca Bonito 195.9 3.086..

1.555,4 4.125
EsDêrantina 482,5 6.351-- 827,7 6.914

Estado ~pios =. ~O~I
:BIcodo~

Luz:1116DoIís 2IlO.8 1.0«>2
cIlITocantilS 792.4 3.079

lIo!!mJit4 751.1 3.8'97
Nazaré '\1H.9 ~

PlIilINoM au 5.484
Rl8chitlbo fI85 7 3,474
5amDlio 201.7 2.530
Senta TllfeZinlla do ocanuns 27t).7 2.413
SIo e.tlIo do TDC8I1tin5 1.43T~ 2.535
SIo UioueI do ocarIIns 408,5 8.&44

aR!; 3.&78
SiIIlI Now dO TOCIIIIIlnlI 2" 4.1; 12..1l98

1.08U 19.914....- U1.M6
ÁrlIllOrilinas 1.0671 3.845

3.1120.1 111.830
~ . Aiii4 3.385

1.56&,9 6.10ll

~ 1.Cl164 lIJI7ií
BandlNanIllIS do Toc::enIiM 1.m.7 2..0'14
~ 353,7 1.440
Cainas do TllC8l\tinS Ma.1I 25.95%
FIlAtWtbo 1.$196.5 7.383
MuricilindíQ 1248.0 3,210
HoIIa 0I1rda 1.7'23.9 9.2$1
pllmeirJtlJte 2.412 3 s..a33
P~D'An:o 1.3C8.2 5.830
I"tmauli 1.17l1.e 2.0%0
Santa Fé do Alaluall:a f]l83,9 4.82
~ 1.378,8 10.894
Xambl<Já 1.38 .11 11.331

ToliIl na f2f.%77 • 1.:Ja3.780



53956 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

EstlIdD 1IicI.,.,......j~ A,. ~
(~ f .....)...... 36.071.6 t5.885

~de"" 36.071,1 ll5.08S
AlloPamll" ".195.3 10.603
Ba.isas 12.816.8 51.494
Feillllba cio Manlnhio 1.668.8 7.220
RIi!lchIo 6.154.8 19.452
T--.F....-.. 4.442.9 6.315

Bahia TUZ1,5 301.337
a.rnns S3.2IlIe lM.7ll6

;;1.428.7 11.724
e.mõ_ 11.879.5 123.371
~ia 6231 2.885
~cIoRio~ 18.514.3 18.458-das- 5.865 21.759
sm DesicIéI\O 14.m.1 111.589

~ 23.0SU 101.57'l
""'lIcal 1.497 5 13.4110
Blllialanclia 2.829.0 8.813
CGIlIlIIll& 4.162.0 12.287
CriIlODcIis 884.2 12.983
MInsidaa 3.155.5 11.112
s.. Rita ele C6ssla 6.1194.6 22.71
Tabc:>c:a elo Breio Velno 1.586.5 12.035
'MInIleI1eV 3.055.3 13.183

PR1IIi 71.157,2 179.731
A1*> PemeI1»,...- 2li.105,1i -"113

ElIIilla Grande cio RibeiIo 8.001 I 7.926
Ribeiro Gofto8I\Ms 3.11114.1 5.wo
S8nIlI F*",- 5.391,2 5.7111
\J1'UClU1 11.578.5 15.486

AIIo....~ 27.1NZ,; ~

~doGurau" 2.342.1 4.1lOll
8lureilllS da PIlIUI 1.1182.8 3.005
Bom Jesus 5.709,1 14.882
Criotino Cadnl 2.139,5 8.424
CUmlis 3.019.0 3.880
GilbuliI 3.489,4 10.491
Monb!~ do Pialú 2.213.7 9.3S2
Palmena cio Piaú 2.160.7 5.173
R~cloGLIr!IUIiillI 2.437,4 7.738
5enIIllllZ 1.1106 4.3861
SIa Gcln:aIo do Gullluéill 1.231.9 2.422

... ExtIw1ID SotI~ 11.001.5 711.186
AVl!Iino Looes 1.198.9 9.274
<;on-enta 3.046,8 20.568
CrisI8Iânclia da PírIUi 1.231.8 6.213
Curirnlâ 2.378.9 8.~7

Jülio Bor!les 1.3315.6 4.342
Morro~ no TemDO 2.224.1 4349
Parnaaua 3.282.1 9.484
RiatIlo Frio 2.254.9 4457
6eIra5tiac Bana; 1.055.7 3.891

Estado ~os =~4Mb)
Toc:anIins 5S.34G.9 63..124

1.JIlo1IDio 53.uo.9 aa.an.
Biana do Ouro 1.111.1 3.168
eamClO5Und05 3.2536 5.892
~ 1.805.5 2.307
GoIalins 6435.6 10.883
lIacaiá 3.4319 6.136
~s 1.241.0 3.583
lJKIaII do Tacantins _.6 2.983
l..iZardIl 5.825.6 4.052
Ltamiros 5.913.7 1.880
NeM:> AconIo 2.539,3 3.288
PaIM AlIa ao 0CWltln5 lU.lllU1 6.658
Recul'lOMnclilt 1.859.0 3.3155
Rio SOno 6.383,4 6.119
Senta T_dO TOC8IllIIW 543.9 2.439
Silo Fé!iK do Tocains 1.916.4 1.307

TaIIIlna_..-... 237.5911.2 639J...

Dezembro de 2002

,----,~~._--_ ..-.._-----
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Quadro 5: Abrangência da Mesorregiio Chapada do Araripe
Estado Micmrreg~unicipioS Área p~~flcm2,

Ceará 1•.523,7 138.656
Chapada do Araripe ".394,10 11.201

Araripe 1.042,5 17.732
Assare 1.127.2 18.646
Campos sales 1.093.1 24.159
Potengi 334.5 8.406
salitre 797,5 12.258

Caririaçu 1.353,4 5&.312
Altaneira 87.1 5.768
Caririacu 690.5 24.910
Farias Brito 476,8 20.702
Granieiro 99,0 4.932

Barro 2.635,5 83.190
Aurora 892.2 24.722
Barro 697,8 19.673
Mauriti 1.045.5 38.795

Cariri ".127.0 ....651
Barbalha ~1.9 45.619
erato 1.117.5 97.885
JBTdim 500.9 25.676
Juazeiro do Norte 235.4 196.351
Missio Velha 533,9 29.861
Nova OIinda 290.1 11.280
Porteiras 190,2 15253
Santana cio cariri 806,5 16.726

:ar.io santo 2.013.0 71.302
Abaiara 182,6 7.302
Breio&mto 684.3 35.217
Jati 347.5 6.586
Milaares 620.5 24.115
Penaforte 178.1 6.082

IPemarnDuco 20.841,2 '1G4..JmA

ArariDina 12.020 3 UlA60
Araripina 1.914.4 64.936
Bodocó 1.604.9 25.079
Exu 1.500.3 30.865
Granito 519.7 5.894-
IDUbi 972.1 21.573
Moreilãndia 619.7 13.245
Ouriaui 2.383.9 47.823
Santa Cruz 1.432,1 11.080
santa Filomena 843,9 9.162
Tnndade 229,3 19.803

lsalgueiro 1.820,9 145.346
Cedro 173.0 8.186
M;rancliba 773,3 12.529
Pamamirim 2.598.5 18.563
saJaueiro 1.733 7 50.123
São José dO Belmonte 1.491.0 31.228
Serrita 1.602.3 16.199
Verdeiante 449.1 8.518
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Quadro S: Abrangência da Mesonegjio Chapada do Araripe
estado MicrDn'egiãalMunicípios Area População

~z
{hab.)

Piaul ZT:».~

Pio IX ".321' 49.810
AI..-H.ha do Piauí 429.4 6.934
Alearete do Piauí 263,7 4.370
Francisco S8ntos 566,4- 6.283
MonsenIJor HiDÓliID . 375,3 6.662
Pia IX 1.988.4 '5.199
santo Antônio de üsboa 406,9 5.027
SãoJuJião 291,8 5.515

Alto Mídia c.nidé 31.114.1 226.t&&
Acaui 994,9 4.540
Bela Vista do Piauí 371.8 3.099
Belém do Piauí 223,3 2.330
8etI1Iia do Piauí 1.161,6 7.346
CaldeJrio Grande do Piauí 453.9 5.486
C8moinas do Piauí 824,6 4.839
camoo Alegre do Fidalgo 805.7 4.228
C8moo Grande do Piauí 342.2 4.289..

Gervásío Oliveira 1.516,7 4.611
caric2ade do Piauí 419.6 3.512

. - doCanlndé 874.6 4.533
CumlI Novo do Piauí 759,7 4.158
Floresta do Piauí 168,4 2..289
Francisco Macedo 13&.7 2.104
Fronteiras 786,4 9.691
Isaías Coelho 743.5 7.186
ttainÓDOtis 782,8 9.981
Jacobina do Piauí 1.453,2 4.nO
Jaicós 889,2 14.767
João Costa 1.870.7 2.740
LaDoa ao Barro do Piauí 1.366.5 4.893
U8n:oIãndia 140.7 6.208
MassaPé do Piauí 553.5 5.641
Nova Santa Rita 1.132,2 3.559
Padre Marcos 321,1 6.604
Paes Landim

..
356.1 3.700

Patos do Piauí 719,4· 5.633
Paulistana 1.587.6 15.560
Pedro Launmtino 825.9 1.446
Queimada Nova 1.438,4 7.896
RWeira do Piauí 1.082.6 3.552
santo Inácio do Piauí 875.9 3.250
São Francisco de Assis do Piauí 9112- 3.920
São João do Piauí 1.488.6 15.501
Simões 1.103,7 , 1.959
SimpliciO Mendes 1.362,2 10.374
SOcorro do Piauí 586.6 4.360
Vel1l~ 312.2 2.597
Vila Nova do Piauí 119,2 2.813

Total na Mesarreoiia 71.611,1 1A09.417
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Quadro 6: Abranai inda da Mesorreaião Zona da Mata Canavieila Nordestina
Estado MIcroregiIoIMunicípiDs Área Pottulllçlo

(~ lHab.}

RIo Grande do NoIte 3.926.1 1.118.&09
lIKaiba 2.091.1 223.091

Ce8rá-Mirim 729.5 62.613
Mac8ib8 492.0 47.569
NIsie Floresta 313.6 17.080
São doAmarante 261,7 61.363
S60 José de MiDibu 294.3 34.466

Natal 431.8 710.919
ExtJemuz: 135.3 19.237
Nalal 169.9 618.623
Pamarnirim 126.6 93.059

UtoraISuJ 1.403-:2 1CM.S9lt
Arts "~9 1U513
Bafa Formosa 250.1 7.:rT2
C8nauaret2ma 280,3 24.601
EiOiritD santo 1580 8.945
Goi8ninha 1807 16.352
Monta1h85 65.2 1D.348
PedtO VelhO 181.'" 13.688
s.n.dor Avelino 23,2 3.116
TIbaU do Sul 104,1 5.922
Vila Flor "'43 2.64'"

Pvaíba 7.174.A 1.421756
ISIeio Paraib8no 1.202,1 118.330

AIaac& Grande 333,7 29.780
AIaaoB NcMl 119,6 18.049
Areia 2646 25.185
Bananeims 273.8 21.256
Boc'bOlems 49,8 4.131
Mstinhas 29,3 4.597
PlI6e& .c6.1 6.949
serrana 85.2 8.383

GuatabiIa 1.319.2 164.659
Alaaainna 94,7 12.236
.4-' 236,6 20.172
Belém 102,7 16.869

129.4 7.086
Cuitaai 49.3 7.161
Duas Estradas ~ 4~

Guarabira 149,5 53.561
Laaoa de Dentro 76.7 7.402
u,aradouro 42.4 3.095
Mulunau 224.6 10.363
PilõeZinhos 48.7 5.432
PirDirituba 83.0 10.638
SemJ de Raiz 27.3 3.605
Sertlazinho 31.7 2.363

UtontlNone 1.972.0 123.3N
Baía da TradO 94.9 6.271
caDim 100.3 4.153
Cuité Ce 97.3 5.969
Curral de Cima 86.7 5.036
118 150,7· 14.653
Jacaraú 257,1 12.847
Mamanauaoe 3'47.7 36.484
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Quadro 6: • .
c1aM O Zona da Mata canavieira Nordestina

EatacIo ~ Ar-. PopuIacão
(~ (Hab.l

Llt»taI Hottie
95.1 5.541

M8t:w'IIca 114,1 5.547
PedrORao 71,6 4.556
Rio Tinto 506,5 22.307

la-é 1.127,8 118.250
Cruz do EsDlrtto santo 190.1 13.057
JuriDtranoa 95,8 10.326
Mari 1575 20.237
Pitar 101 e 9.838
Ri8chIIo do Poco 64,2 2.573
S60 JOSé dos Ramos 80.7 4.829
SIlo Mtauel de Taiou 63,9 5.210
S8Dé 330;6 46"])07
Sobrado 435 7.m

Joio"..... 1.292.5 128M1
~ Z75 87.177
Csbedelo 31.4 35.930
Conde 184.8 12.702
Jo6o Pessoa 210.8 573.144
LUcen8 lr.2.4 8.712
Senta Rita 765.6 110.776

LJfJtnISUI .1,1 88.712
Alhandra 225,4 15.166

144.1 17.124
Pedras oefoao 349,5 24.779
Pitimbu 142.1 12.643

~ 11.219" 4..325.558
JIIta~~ 2._.5 478.058

AlleriC8 286," 36.701
Buenos Aires 87.4 12.847. ca 38.0 7.844
Csrnina 153,8 55.150
CCndeáo 90.9 20.917
Ferreiros 86.0 9.879
Goiana 494.2 68.396
ltambé 306.3 33.373

lQU tinaa 117.0 14.233
iAOl doCeno 59.1 11.771
lOtll dO Ifallnaa 62.0 18.442

100,2 23.474
N21Zaré ela Mata 1419 28.353
Paudalho 270.3 41.469
Ttmbaúba 320.5 56.139
Tracunhaém 141.6 12740
ViCéncia 250.3 26.330

VIfdriI de s.mo Antio 935.5 118.150
ChI de Ai8aria 58.2 10.800
ChlGnInde 83.7 15.995
Glória dO GoItá 211.8 27.624
Pombos 236.1 21.986
VJtóóB de Santo Antão 345,7 112.745

JIIIflIIIendionaJ Pw,.".,.... 4.5'3.1 482.159
AauaPreIB 532.0 25.524
Amarali 238.8 20.636

...._,_...._-
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Quadro 6: Abranaflncia da • O ZOna da Mata Canavieira Nordestina
Estado MicrontgiIoIIIunidpiOS A... PopuIiIção

(Kmz) (HaIa.)
dlIlJIata ",.,doIraJ Petn8IrrbcIc8n8

8arTeíR:la 229,8 37.657
Belém de Maria 63.8 ' ....859
estende 160.9 31.035
Cortês GG.2 13828
Escada 350.3 58.358
GameIeira 280.8 22.255
JaQUefla 111,2 10.na
Joeauim Nabuc:o 115.6 13.874
Marcial 197.0 11.651
Palmares 376.2 56.025
Primavera 96.5 10.758
Quàlle$lll!l 225,6 18.974
Rib4do 288.0 39.631
Rio Formoso 341.0 20.216
São Benedito do Sul 2093 11.586
São José da CoroII Grande 75.0 13.740
Sirinhaém 356.7 31.383
Tamandaré 98.9 15.732
Xexéu 116,5 13.668

ltamaIacá &IO,a 123.258
96,9 12.599

19arassu 304.2 76.181
lIaJ.aac:ã 65.4 14.456
!taPi$SUma 7....3 20.022

Recife 1.25CJ.3 2.845.218
Abreu e Uma 129.1 82.215

'be 0483 116.503
Jabo ..." , dos 257.3 549.684
MoI'eno 192.1 40.648
OIinde 38,1 353.051
Paulista 102,3 243.814
Recife 218.7 1.368.029
São Lourenco da M8I:a 264.4 91.294

'SlIaI» 06S.2 1S»7.715
Cabo de santo 448,4 147.075
lDOiuca 514,8 50.640

Alagoas 13.27&.3 1.74&.115
SWi."daS~ 1.U7,4 136.6.

Chã Preta 202.1 7.134
lbeteauara 255,5 13.887
Pindoba 83.6 3.028
santana do Mundal.í 226.4 12.114
São José da I..aie 273.8 22.196
União dos Palmares 429.6 52.848
VicDsa 356,4 25.489

Mata 4.029.0 274.421
Atalaia 534,2 35.337
Branquinha 191.8 10.390
C8íueiro 124.8 17.037
Campestre 55.5 6.385
GaPElIa 206.2 20.518
Colônia .-....lttilla 295.7 18.272
Aexeiras 317.1 12.847
Ja:ulpe 219.9 7.582
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Quadro 6: AbranaJ nela da a_ 110 Zona da Mata Canavieira Nordestina
Estado lficaoregiiolMunicipios .Area População

(~} (Hab.)

Jundiá

Novo Lino

SãO Luís do Qultunde

242.{)
120.2
329.0
113.3
425.8
185.5
261.3
405.7
941.1

85.9

18.381
4.306

24.415
10.682
22..218
10.429
24.598
31.024
53.W7
6.152

j

Paaode ibe
Porto de P«hs
Sio MicIueI das Mil8ares

Batra de santo Anlónio
Bana de SIc M\auel

seco

Padoueira
Pitar
Riolatao
santa LUZia do Norte

Jl.IMueiro
Roteiro
S60 Miauel dos
TeotOnio Vilela

FeliZ Deset1D

Penedo
P' u
Porte Real do CoIéaio

Amoaro de SIo Francisco
Breio Grande
Canhoba
Cedro ele SIlo João
/Iha das Flores

Sarrtana do SIo Francisco
Telha

335.0
188,0
267.3
655

1.828.7
138.6
76,9
40,4

512,8
383,3

93,1
221.6
310,6
28.7
42.7

2.958.2
1903
1874
296.3
971,4
221,6
129.8
660,3
299,1

1.692.1
92,2

690,8
242,9
237,0

8.785,0
1.014.8

39.8
14Q.2
165.8

73.0
57.6

249.9
80.6
95,5
47.0
56.S

17.241
13.696
11.049

5.859
934...

9.802
6.403
5.178

786.476
29.436
7.252

30.738
60.764
6.899

11.716
rS7.68S'

16.571
22..014
38.956
45.495
23.137

7.256
49.171
35.089

110.848
3.892

55.400
15.130
17.202

1.122..041
83.450

2.D56
6.857
3.901
5.179
7.839

17.282
5.590

26.486
5.691
2.569
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Quadro 6: Abranaincia da Mesoneailo Zona da Mata canavieira Nordestina
Estado lIil:RInIgIIoIIanIcfpios Ar- Populllçio

(KJI IHab..I

oSenIiD
711.2 38.5011

c:....- 431,9 25.239
0Mna- na 2.921
santa Rou ele uma 66.2 3.318
SlrIri 167.1 7.031

1......7 4C.211
374.0 13.911

JaDorad 3974 10.285
Pacatube 401.3 11.048
Pirambu 18D2 6.368
Sêo FrlW'CÍSCD 88.8 2.1509

7370 7Z.011
ClIl'ITIl'lDoIis 40.0 8.335
General-rd 18.1 2.425

..
163.4 22.585

Maruim 952 14.381
RiacIu!Io 78.8 7.897
Rosário do Clàte 1038 7.025
santo Arrwo daS Bralas 237.11 9.1183

:ARc:aIú as9~ 841.734

"'""""" 181.8 440.113
Bana do& CtMuelltl5 8'7.9 17.311
Nona Senhcl'll do Socano 157.2 123.315
Slio Cri*MIo <432'- 80.995

I~ 1.81&'" 131U17
Aralá 1946 10.876
Bcauim 2138 24.247
CristlnallcllS 2513 13.688
ltabaianinha 4800 33.163
Pedrin_ 311.11 8.190
SIlIaado 255.8 17.a2S
Tomar do Geru 337.1 13.356
UIl'lbaI:IIl8 1241 17.669

~ 2.054,5 101.1109
Estãncia &49.6 57.841
Indiaroba 311.4 12.1:2D
1!:aD<:lra>aa <I'Aiucla 757.3 19.955
senta Luzia do Ilanhv 336 11.693

Total na~iiiD "".1.1 '.738.07fI

Quáoo 7: AtlrangIncI8 da ....... iMjjJr XIngó

.-ao ~ :; "o:~
•

I~ 1--UU: "'lU
l_lfIl...dDlIIo,.,..... U42.I • .724

0IIminl GowIia aI.:Jr 4l2IM
0Il0 324.1 50a
P.- 4».1 :a:>.B1i5

lSenIiDe 9.... 219.aoo.O
......SIoFtancílllO uat 117.142

c:.nnMdItSID~ SCII.2 IS.s52
FenNaMl ll11l.3 4.831
~ lSCl. 1Q036
~e.- 23ll.2 5..23B
llJIIlj :m..9 4.853
....... AAooantde_ 418.5 t0.251
..---'IIaGllillB "45,4 24.11ll2
Pa:It RadDndD 1.23)J) 18.546
Panodlt_ -., 22.Q5.1

ClIIfra 1- ....
<:na 834.6 17.183
FNiP.uo a.s 11.704
_-..n_

347.1 7.8ll1l
"-dIa ...... 79.0 2.394
PintlIa 152.7 4.875

285.0 14.718T__

a-.. ~

""""''Wnle 3l!ll7 17.421
SlmIo llI-. SllD.8 34.356
T........... 1.119.t 42.198
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. .......~ 'JQ.'~
.

~7"'11
I

1- ..... --.715
BeIlim. SIo FfWIGiIco 1.842.7 ZlS52
c.n-.....dI.... S ... 1'.Q27
FIDrWta 3.lIlIO.3 Z3.S54
llIc&WIla 8.5 3.877
JlIIaIllí 271:2 11.644
PIli.... 1.Dl8:2 22.512
T.... 1.253.7 1$SB9....... S.D2.S 77'-
CIbnltló 1.629.9 2S.S3'3
0nI06 SS2..6 10.672
SInta ....di se. ViIIIa 2!R7B 33.291
TenaNcMl 3B2.2 7.157

fWeú 2.tIU tI.JU
SIII'ITabdI 2Sll5.3 flB.734

6.11&,& .,.215
MrerldiIllI 773.3 '12.529

PII'.'*ih 2..SI8.5 18.563
SIIaueIro 1.733.70 S>.123

e.Na 54.AM.3 .'7.715
....A1aMo 1U1U 144JII$

AbIri 1.1DO.8 12.782
CIIDmlchõ 2.658.9 93]5
GlóriI 1.282.1 13514
MIIcllIUré 2.3882 7:E1J
PIIIID AfanIo 1.1DO.4 96.134
RGdIIlII 2.5ll5.9 5.7&4

"Li J Ma ...,1 101.M7
CoRln8l JaID Sá llED.3 20.710
JenwnOIIbO 4.788.04 32.029

-~ 1.1<16.3 15.263
SMIII BriaídlI llS2.6 18.sEl2
SIIb do QulriaD 671.4 14.953

Juaeito U7& 2S.3I1
CIr.aCli 6.478 25.381

; Igel lIgO I'

EsIado MIcro~pIoIi ÁJU
~(IQII1

Bahia
~.e::untM .......2 271.810

1.324.9 31.181

e-D>a 3.CXD.6 18.774

EucIicIes cIII Cunha ~~8 48.214

MorlIII Santo 3.298.4 52.BIl8
NoRIeItina 412.8 1H184

a.... 2.1CS.9 24.3118
0.-' 1.278.2 :23.81 t
TlICIIlO 3.214.8 42.5!15
UIUi 2.98Z.8 23.9n

~.,.,.". 7.... -.:Ma
A.dUItina m&.O 11.072

AI-. 2119.1 10511

an:ae 213.1 10.an
ClQIIQe.- 7:illUI 29.104

C/cló 185.3 13.229

Fjtima 'NT.5 17S02

lWóDoIis 313.2 12.483

bIlIcuru 151S:::Ui 24256
_aaure trTZ.O 22.1015

NlJoo Triunfo 15. 14.371

Oindina Sel.4 23.177
436.6 :illS.72t

Rb*lI C1DAnll*O 858.8 12.288

RIlIIrlI CIO PanaI 816.0 419iiT

TGDllIlI -...c=.J 1..â1.12S

.,.,.,",,",,-_._-'.,,",~'-"'-.'~""'''''~'''''-'--''''----
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Quadro 8: Abrangincia da M••omagilo Vale do Jequitinhonha/llucuri

Es1:ado ~ Ãrea População II
(W) (babl

MinasGtnis 70...,3 1.G34M2
DiIIn.miIw 7."".2 80.427

CouliD de Maaaltées c1e t.Ainas 484.9 4.317
Dalas 287.3 5301
Diamantina 3.993,3 43.143
FeIk:io dos Santos 360,0 5.335
Gouvia m7 11.352
Presidente Kubilschek 1~1 2.442
SIo GonaIIO do Rio PrelD 31"'2 3.161
8enadcr t.Ilodestino 951,7 5.376. 12.A04.T 181.281
AnMll6ndiB 6376 5.668
Aric::81dwa 2450 3.839
BeriIo 581,5 13.010
~nha 969.6 29.792
e.tIoniIB 1.'104.0 9.~90

ChMIadlI do Norte 831.0 13.822
Francisco 8adató 472,5 10.406
l1amanVldiba 2.745.1 28.273

áeMinas 28ó.6 7.063
José de Minas 384.1 4.433
Leme do Prado 282,2 4.485
MinasNcwas 1.834.8 28.759
Turmalina 1.134.0 16.737
Veredinha 637,4 5.504

10.219.3 1.c5.168
~ 2.2"3.1 36.3Q8
cara 1.244.2 19.120
ComneI Murta 816.6 9.897
Itinaa 1.649.5 14.875
lIIcNg Cruzeiro 1.700.2 ~.849

Padre ParalIO 545.7 17.117
Ponto dos Volantes 1.219.2 9.710
V'rriifim-da LaDa 874.8 13.702

fIWctnr A1IIII 5.100.0' 85.652
C8choeira de Peieú 6811 9.376
Comercinho 665,4 10.152
Itaobim 682..2 22.192
Medina 1.447.0 20.257
Pedra Azul 1.6243 23.675

AImen8nI 15.504.4 187.662
Alrnenara 2.308.6 31.847
Bandeira 486,4 4.942...

is 568,0 5.902
Feüsbul'QO 596.0 7.702
Jacinto 1.395.3 11.776
JeouitinhOnha 3.529.6 23.962
Jaaima 1.672.9 15.213
Jc:In:l6nia 551.0 10.319
MlltBVerde 231.1 6.704
Monte Formoso 385.1 4.155
PalrnórXlli$ 437.9 7489
Rio do Prado 4810 5.531
Rubitn 972.1 9.S06
SaftD da Divisa 946.8 7.087
santa Mana de salto 443,6 4.816
sanrc Ant6nio do Jacinto 499.0 10.711
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Quadro 8: Abrangincia da Mesorregiio 'laJe do JequitinhonhaJMucuri
Es1ado lIic:rorragiIoIMlBlicipías Aru PopuIaçio

~) (hab)
Continuac:io Minas Gerais

Teomo otoni 11-ZW,1I il~.793

Atal6ia 1.847.2 15.090
.eatuii 422.4 5.9n
FranciscáDoüs 706.5 6.450
Frei GasDer 630,3 6.495
ltail>é 482,5 9.819
ladainha 8158.0 14.850
Mal; ....neta 733.3 17.66Q
NcNo Oriente de Minas 756.6 8.407
OllJO Verde de Minas 175.5 9.137
PIMio 601.4 13.410
Poté 834.7 14.842
Selubinha 185.0 8.219
Teóli\o 0lDni 3.253.4 125.433

a.a5.Sl 111.381
AQU8S For'n'105as 819,8 17.424

4270 4.021
cartos cnaaas 3.247.8 23.517
Cris61ita 973.0 5.222
Frmteira dos Vales 319.8 5.126
MachacaJis 330.8 6.696
NlU\UQue 1.515.5 40.160
saa HeIens de Uinas 277.9 4811
Serra dos Aimorés 216,0 8.416
UmburatibB 368.5 2.976

Bahia rr.1S1,'J. 59oU6I,G
Fbno SerIutu U:157.2- 5M.!IIl6

1.510.9 16.560
C8raveIIIs 2.369,1 18.975

1.197.3 93.272
2.334.6 22.349

IbiraDui 788,6 6.907
Itabeta 857.6 29.185
R3Qimirim 820.3 6.422
ItlImaraiU 2.m.7 61.948
ltanhém 1.449,8 22.895
Jucuruçu 1.443.2 11.269
Laiedáo 615,8 ?.ia2
Medeiros Neto 1.250,.0 24.616
Mucuri 1.719,7 25.243
NcNaVieosa 1.330.4 28.060
Pa1o~uro 2.416.6 70."64
PIado 1.670,1 24.805
Santa Cl\IZ C3brá1ia 1.556,5 18.859
Teixeira de Freitas 1.157.4 104.695
Vereda 831.6 6.710

EspiriID Santo 7.860,5 206..381
~ 2.990,8 51.910

Montanha 1093.8 17.706
MUCClr1ci 537.2 6.413
PinheirCl5 887.8 20.766
Ponte BeJo 4n.O 7.025

São Ma.. 4.86SI,7 154.478
. - da Barra 1.039.6 26.907

Jaauaré 720.4 17.897
Pedro canário 582.3 23.043
São M8teu:J 2.327.4 86.631

Total na iio 105.978.0 1.836.206
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Quadro 9: AbranQincia da .... .._110 V. do RibelratG ba
Est8do MicrantgiioIMan ANa PopuIaçio

(tw2) IHab.)
SIoPauJo 13.21U 312.141

. 11.210.8 227.033
e.ra do TUM) 1.007.3 7.324
CaIati 455.9 28.732
CarBnéÍII 1.244.5 9.383
EIdclRIdo 1.860.3 14.373
lauaPe 1.985.4 26.460
"haCom~ 188.9 3.680
Jac 709.9 16.217
Juauiá 822.8 19.359
Miracatu 1.003.0 21.776
Pan :360.5 '7_~
Reç~":rnD 717.9 4', "'904

St!lt: BamIs 1.054.4 ~.Iha. 2.003.0 15_
597.4

;~

ltanhaém fLJ31
ltariri 274.0 )"1.696

ué 137.3 29.078
Pedro de ToIedc 672.6 7.526
PenJibe 321.7 44.1fl7

P..á 12.882.2 ~7.793,O

cerroAzIII 3.458,6 30.710
Ad 1.333.0 6.634
CenoAzut 1.346.4 18.180
00uIDr Ulvue5 780.2 5.908

CuritJIJa 3.151 " 86.713
Bacaiúva do SUl 8138 8.953
CélmPina Grande do SUl 541,7 33.584

299,8 18.801
Rio Branco do SUl 821,7 21.814
Tuna dO Paraná 684,4 3.561

6.Oe1.2 230.380
Anb:Jnina 880.0 19.654

ueeaba 2.030.0 8.119
'Guaratuba 1.329.9 33.788
Matinhas 117.6 19.995
Momltes 6D5,O 15.s;M)2

8r11,1 122.725
Pontal do Paraná 201.6 10.117

T"naM iio 25.896.0 729.934
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Quadro 10: Abrangência da Mesonegião Fronteira do Mercosul
Estado Microrregíio.tIunic:ipios Área Poputaçio

canZ) (híIb)
Rio Gtande do Sul 86.063,9 2.225.738

ISltnta Roia 3.432.3 161.171
Alecrim 320.1 9.018
CIndido Godói 247.2 7.535
I - 353.1 7.701
Ncwo Machado 223.1 4.828
POI1o Lucena 230.9 7.331
PortoMaU16 106.5 2.967
Porto V..Ctuz 114.5 2.734
santa RoIII 488.4 65.681
S8nlD CriSttl 362.6 15.258
SIo José do Inhaccri 77.3 2.445
Tris de Maio 424.2 25.196
TucundlJV8 175,9 6.615
TUIl8reI'Idi 3085 9.560

TnisPassos 3.••4 152.704
Barra do Guarita 67.4 "3.241
Boa Vista de Burícá 108,7 6.475
Bom Prci::Iresto 82,8 2.574
B- 130.5 4.294
C8moo NeM» 222.9 6.706
CrisSiumal 364.0 15,487
DerrublldaS 365.4 3.851
DoutOr Msurfcio CardoaO 253.3 6.451

do SUl 146.3 4.271
Horizontina 231,2 16.861
Humaitã 142.5 5.353

129.6 5.267
Nova C8ndtItária 98,4 3.070
Redl!lltOt'll 310.0 8.201
São Martinho 187.8 6.450
5eCIeNOva "7.7 3.3ge

Tenente PorteIIl 341.6 14.165
TIradent8s do Sul 233.3 8.238
Três Passas 273.8 25.580
VISta Geúc:ha 82,4 2.TT3

F,..,.;co 5.1• .1 181.610
A10estre 324.9 10.100
Ametista do SUl 75.9 7.302
Caic:ma "189.4 5.433
Constantina 278.5 11.377
CIisIal do Sul 98.8 2.704
Dois Irmêoe ciIS Miu6es 249.8 2.787
EnGenho VeIhc 73.7 2.186
ErvaISeco 345.5 9.386
Frederico WMIIlhaIen 264.5 28.668
GIBmBda das l.oUnIiros 14'.7 2.460

trai 200.0 9.031
L.iberato satzano 249.9 7.095
Ncnoai 459.0 12.675
Nc:No Tiradentes 737 2.810
Palmitinho 144,4 7.304
Pinheirinho do Vale 1OS.9 4.312
Planalto 237.3 11.189
Rio dos Indios 237.1 5.206
Rodeio Bonito 81.6 5.407
Rondinha 259.2 6.387
Seberi 303.7 11.462
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Quadn» 10: AbrangênCia da MI&OfTegiio Fronteira do MercMUI ....
EstIIdo MicrDrregiIoIIIuipioS ÁnNI POlMdlIção

~) (hIIb)
FrscI Jço

do Sul 76.9 3.078
T* PaJmeifa6 '\75.8 4.832
Trindade do Sul 269.9 5.981
VICI!I1te Outra '195.1 6.033

VisIB Aleore 767 3.035
Etw:I*n 5.729.9 212.370

AnIIItI8 341.9 7.234
AurII8 159.1 4.027
e.tode 294.8 6.872
Elena dO Rio Azul ""2.8 2.420
8enilmin Conscant do Sul 132.6 2.850

do SUl 450,9 8.412
C8tIos Gomes 84.1 2.06S
C«ItIln*1o 133.7 3.38e
Entre Rios do Sul 11&.6 3.624

157.3 3.104
Erechim 763.2 86.037
ErYaI GranCe 285.1 5.El6O
Est:ar:lID 96.7 6.225
Falónatzinho 143.8 3.091
FIatiano Pebcl:lto 162.5 2.490
Gaurama 201.1 6.322
G«úllo V.asa 2860 16.391
loitanaa cio Sul 1599 2.281
Itatlbe do Sul 215.3 5.741
Jilcutirçs 224.4 4.440
MarceIlno Ramos 230.0 6.564
Mariano MclcC 102.8 2.53e
Pente Preta 106.3 2.367
Sio Valentim 152.3 4.262
seveRímo de AlmeIda 162.8 4.290
Trts Arroios 150.9 3.225
VIaduIcs 211.4 6.453

SIIn8dWa 3.117.4 63.551
BIIn1ICiIO 526.7 5.359
C8ciQue Ocble 2060 5.151
Ib8;:á 398.2 5.232
M8ch8dinho 333.5 6048
MBlcimiliano de Almeida '215.9 5.964
Paim FilhO 175.6 4.665
5a'Ianduva 505.1 14.983
SanIo delSul 1255 2.662
Sêo Joêo da Urtiga 171.3 4.764
Sác José do Ouro 3'17.4 6.988
Tul8l1Ci do Sul 142.2 1.735

c.roLanro 2.210.9 70.960
caibaté 374.6 7.112
CarnDina das Miss6es 227.9 7.104
CIITDLarQo 174.6 12.85a
~i das Miss6es 202.6 8.Q30
Porto Xavier 269.1 11.404
Rgque GonõaIIes 365.2 7.856
Salvador das Miss6es 97.4 2.863
S60 Pauk> dIIIIs MíSsõels 238.6 7.393
SIo Peclro do Butiá 105.8 2.986
sete de Seternbto 145.1 2.456
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Quadro 10: Abrangência da MesorNgião FronteitB do Mercosul
Estado MiCf'onegiiof'Municipios Area ~

(ar) (h8b)
santoAnfI8fO 10.817.6 210.1511

Bossoroca 1598.2 7.831
Catuípe 612.6 10.552
Dezesseis de Novembro 216.0 3.400
Enlr&-Iíujs 552.9 10.533
EUGênio de Castre 421.4 3.468
GiM 827.4 18.702
PiraDó 274.8 3.438
SM1DAnaelo 676.6 75.764-

elas Miss6es 1.a8f.1 1:3.38:)
SAoluiZ 1.594.2 39.289
SAo Miauel elas Miss6es 1.383.4 7.429
SIoNicclau 508.6 8.260
Senador 5aIaadO Filho 147.0 2.896
Ubirelama 125.9 2712
VdIória das Minões 260.6 3.959

II/UI 5.134.8 11O.Da
liuricabe 335.3 7.819
\Iearia. 175.2 5.550
luaustD Pestana 388.5 8.468

Chiacet8 397.~ 4.218
Condor 465.6 6.366
caronet Barros 161.8 2399
Coronel Bícac:IO 494.6 8.449
liui 907.5 76.829
IMacoIá 113.2 2.327
Nova Ramada 256.0 2855
P8nIImbi 491.4 33.233
Peluc:ara 414.7 4.2S3
5anID Auausto 417.7 15.018
São VaIério c:IO Sul 115.8 2.464

CIInuInho "956.1 ' ••046
Bana Funda 64.1 2.205. Soe ViSa das MissOes 185.7 2.071
C8n1zinho 900.9 S7.904
Cerro Glande 74,7 2.869
ChaDada 695.6 9.987
Coaueiros do Sul 257.4 2.975
Jabotic::abB 128,8 4.528
I.JJieado do Bu," .. 73.6 2.267
NcMI 80llI Vista 96.1 2.295
Novo 8arTei1l) 123.8 3.571
PaIrMi~ da MiAÔtle 1.&49.8 30.014
Pinhal 72,6 2.517

Farnllia T7.4 2.782
Santo Antõnio do PfanaJto 207.5 2.078
sao José daS MIss6es 96.3 3.134
Satandi 342,8 18.749

PasoFundo 7.081.3 291.542
AQua8anta 352.8 4.392

137.8 2.343
casca 27o.s 8.484
CélSeircs 240.0 3.023
Charrua 199.3 3.838
Clriaco 277.8 5.089
Cdxilha 421.1 3.007
David eat1abatTo 174.8 4.620
I:meetino 294.2 3.787

...__.__......_--
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QuIIdnJ 10: Abtanglncia da Mesonegilo Fronteira do Mercosul

Estado
~- = p~

flaab)
P-.oFuntlo

Gentil 183.7 1.785
IbI&8ia\. 316,3 7.226
Mlnu 611,6 26.618
MIm CaIC8thano 246.2 2301
MulIIImo 112.8 1.719
NIcoIau V 157.1 1.754
PeAoFundo 759.4 163.227
Padc 5243 3.623
RondII AIbI 411U 9.764
SIr*) AnIOniO do P8IIna 126,1 2.220
SAo Domingos do Sul 81.2 2863
sertAo 443.8 7.405
T..... 31~.1 13.942
Vanlni 638 1.938
Vlta 154.8 2401
Vila Maria 184.7 4.175

Cl'UzAJlll ...to,:I 165..8&2
NkDAaeant "06 2..055
Cam 180.0 3.881
ClUzAlta 24360 n.315

8875 15.976
Foc1aIeza c:Io6 Vaa 6896 4.883
Iblndlé 8254 18.785
J6ia 1.~3 7.980
Quinze ele NoII8mbrtl 228,0 3.586
~"Marinho 220,7 3.229
S8Io do JacuI 827,6 13.005
santa BiII'mnI do SUl 958.6 10.167

~T,.,. 1.421.7 39.410
CCIorado 2847 4.025
UIiIIClIJ ex. Trts C8I'IlCS 1358 1.527
J\lib.Me-Toaue 3788 14.099
seIbach 177,6 4.614
T... 182,4 11.307
VIClIor Gtatttr 257.3 3.898

s.... a.....4 71.189
Barn:Is C8UaI 648.2 11.124
F<lnloora Xwier 576,1 11.85C
lbi11muitA "3750 5.077
..eoc6o 384,2 5.461

1463 2352
S60..toM dO HeMII 101,5 2.539
SoIedaáe 1.209,0 28.362
Tllnas 218.1 4.424

3.aA.8 11....5M
André da Rocha 333.2 1.124
AnlaGorda 2403 6.352
Arwnlzinha 278,3 10.3361
00isL.a~ 123.3 3.383
GuIbüu 1475 2.005

312.7 19.671
IIóDoIis 115,4 '4.160
rtaDuca 184.4 2.550
Mcmauri 70,6 1.828
NeM! AM:ltada 1494 2.727
NcMIAtacé 54,3 3.281
Nova Bassano 225.5 7.735
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Quadro 10: Abrangência da Mesarragiio Front8int do MercOSPJ
Estado MicrorregilolMunicipios Aru PO,lIlIIçlo

(~ (hab)
- -

NcHa Prata 259.1 17.264
Parai 121.2 5.799
ProIásio Alves 172.4 2.166
pUtiriQ8 218.4 4.770
Sio.Jom.!! 116,2 2.901
SIo Valentim do Sul 96.4 2.302
5enIfina Corrêa 161.6 10.356
Uni60 cfa serra 128.4 2.128
VIS1a A1eare do Prata 116.0 1.716

lIacaria 17.270,3 14108
Bom Jesus 2.633.8 11.871
C8mbafá do Sul 1.159.1 8.881

edaSerra 539.0 3.028
Esmeralda 1.2&2.3 5.267
IDê 601.0 5.508

917.5 4.522
caaoa Vermelha 1.778.9 29.521
Mente Afecml! das CAunrloB 552,2 2.882
Muitos CIID6es 1.192.5 2.7T/
São Francisoo de Paula 3.333.6 18.<486
São José doe Ausent8s 1.1754 3.127
Vacaria 2.105.0 54.288

s.ma C8taf1ns 3a.914.5 1.207.408
Siio lJIífIUel do oeste 4..218,5 175.791

Anchieta 229.9 7.418
Bandeirante 147.3 3.710
a.ra 80niIa 62,4 2.203
BeIrnonte 93.0 2.726
Oescanso 286.0 9.668
Dicnisio Ceraueila 377.1 13.905
Guaraciaba 348.6 10.991
(~doSUI 995 5.079
I XJr.ã do oeste 184.3 8.608

286.1 14.1166
Mondai 215.5 9.712
Palma Sola 314.4 8.464
Paralso 1830 4.971
Princesa 88.6 2.528
RiQueza "191.6 5.411
Romeliindill 237.7 7.090
Santa Helena 80.7 2.651
SiO João do 08s1e 161,6 6.487
SAo Jasé do cedro 261,2 12.922
SiO Miauel (j'Qeste 236.2 31.345
TunácolÍ$ 133.8 5.039

6.088.2 351.120
Aauasae 139.1 6.338
Aouas FriaS 76.9 2.810
80m J85US do o-te 67.2 2.153
Caibi 178.2 6.781
CarnDOErê 458.4 10.472
caanbu do Sul 143.5 5.706
C~ 6254 140.029
Cordüheira Alta 84.7 2.842
CorcneI FreiIas 234.8 10.247
Cunha Parã 217.8 10.504
cunl12ltal 55.3 1.923

......_-,--_._---,---------- ._--_._----
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Quadro 10: Abrangência ela Mesorngiio Fl'OI'IIaira do tMrcosul -
Esatdo llIicrorngiiiolllunicfpios -ArU- PopuIaçAo

......

(W\ thab)

Fbr do Sett6:> 66.2 1.702
Fonnosa de Sul 95.S 2.632
Gualambú 206.3 4.269
lraceminha 158,9 4.975
11111J 79,0 2.550
JardilIéloOfiS f!JT.2 1.9n
MBravüha 169.0 19.021
Modelo 95.7 4.057
NcMl Erechim 630 3.668
Nova ltIIbeIaDa 135.7 4.914
NoIIo Hor'iWnte 1514 3.286
Palmitos 347.8 17.123
Pinhlllzinho 134.- 11.395
PIaneIto Aleare 61,1 2.584
QuilcJmbo 283.7 10.238
Saltinho 15S.6 4.531
S8nla Terezlnha do Proar. 113.2 3.270

do Sul 74.2 1.679
Sio Bernardino 210.4 3.390
5aocanos 158.2 10.001
SIo d'Oeste 361,3 19.513

- SIo MiClueI da Bce Vista 71.9 2.080
Seudad_ 200.2 8.070
SefTBAIta 91,2 3.287
Suf Brasil 113,3 3.397
rKirinhos 58.1 1.920
Uniiio do Oeste 88.4 3.766

JC8fEaln! 4.813.2 142.071
Abelen'soLuz 1.037.7 13.964
Bom Jesus 686 2.238
Coronel MIIr1ins 99.9 2.006

• Entre Ri05 105,4 2.644. FllDCinaJ dOS Guedes 280.3 10.889
GaIYâo 131.2 4.165
IDUl!Il :ti 259.1 5.623
JuDi2 91.5 2.120
laieIIdo Grande 66,9 1.575
t.Aar-Mna 99.7 2.717
Ouro Verde . 201.5 2674
Passos Maia 589.7 4.520
Pente Senade 569.8 11.115
Sio Dominaos 384.9 9.342
Varae60 151,4 3.365
Xanlceré 3814 38.289
Xaxim 294.2 24.265

tl.053.7 281.51D
AtmaDoce 1.321.2 6.238
Anoio Trinta 112,3 3.592

1.000.4 62725
Calmon eM.9 2.~O

CaDinzaJ 224,8 16.659
e.t.nduvas 196.8 7.041
Erva! Velho 231.7 4.150
Fraíburno 435.5 32385
Herv.JI d'Qeste 213.0 19.446
lbiam 147.2 1.830
Ibicaré 166.4 3.742
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Quadro 10: Abrangência da Mesorregiio Fronteira do Merc:osu'
':...

EstIIdo ~ A... Popua.çiio .....<::

(Icm~ (hab)

lomerê 1111:1 2.7C
JBboni 188.0 4.188

240.6 23.069
L..acen16Dolis 691 2180
LebonRéais 990.7 11.595
Luzema 116.7 5.384
Macieira 2358 2038
M2ltDS Coft8 371.8 3.222
Ouro 2095 6.265
Pinheiro Preto 66.7 2.882
Rio d8s Antas 343.3 5.841
SaItc Veloso 1Q2.0 3.868
Tangara 459.8 8.652
Treze TlIias 177B 4.883
Varaem BClnita 307.5 5.330
Videira 378,4 39.347

CGncár* 3.129.1 127.228
Alto Bela Vista 1042 2.354
ArabutA 131,1 4.217
Arvoredo 91,3 2.344
Ccxlcón:lia 807.7 55.346
lpira 150,3 4.394
Ipumirim 239.9 6.612
lrani 318.9 8.101
ltaI 166,1 6.768
Unclóia do SUl 190.3 4.745
Paial 85.0 2.216
Peritibe 968 3.'\44
Piratuba 149,0 4.152
Pr.idente Castelo Bnlnc:o 702 1.894
8eBra 316.3 16.225
XlMlntine 212.0 4.716

CIM1t:ibantJs 6.610.8 111.679
Abdon 8lItillta 198,0 2.970
BRJIIóPOlIs 336.6 3.494
camPOS NOIIOll '1.634.7 28.492
Curtibanos 953.6 35.153
Frei Rogério 1572 2718
Monteca11o '166.7 8.084
Ponte Alta 558,7 5.'\02
Ponte Alta do Norte 384.1 2799
santa Cecl'lia 1.175.8 13.073
São CristDvão do Sul 350.8 3.897
Vargem 396.8 3.553
ZoIUa 297.8 2.344

Pataná 19.304,1 1511.1518
2.328.1 93.622

AmDére 303.0 15.319
Bela Vista da CSroba 148.0 4.564

419,0 18.054
Pércla d'Oeste 224,3 7.775
Planalto 330.5 14.078
Pranchita 226.5 647'2

Realeza 354.9 15.694
Sanla lzabel do Oar. 321.9 11.666

CiIIiIcaveI 1.562.2 49.136
Boa VIS1a da ADlIn!lcida 263.4 10.156

...._._--_._.__..__._-_._---_._------_._._-,.-------_......
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Quadro 10: Abrangincia da M••~oFnJnteira do MelCClSUI

EstIdo M~1ÜCipiO& -... Popullilo
(~ .he)

c::..c.vw
CaDitIO l..eOnidBs 220.8 16.741
ClIDnduvas 568.9 10.301
T* Banas do PenIná

:I~
11.938

FN do lIIIIaI:U 13.164
.9 13.964

FtwMllÍlCO 8eftrio 5.484.2 230.331
e.r.cao 1776 8.645
b do~ 162.3 3.120
Bem Jesus do SUl 1C52.3 4.119
CNzeiR> do lauac;:u 1617 4.677
DciI VlZinhcs 418.9 32.448
En6a MarQ&IlS 195.0 5.983
FlClI' de sena dO SUl 258.5 5.194
FIII1CIisco SeIIrIID 719.2 70.203

215.9 3.883
M8rrMleíro

~~
13.748

NeM doSUdoell 5.075
NcHa P....do lGU8CU 3446 10.352
PirNI de S60 Berd:o 969 2.580

4461 7.029
181.3 4.971

~doL.antla 327.5 12.725
8ardD An\tlftIo do Sudoeste 324.5 18.011
SAD Jarae croeste 382.2 9.460
v.e 3244 8.118

PúJMa $...D,1 75.264
~ 703.8 17.899
ComneI Saetes 1.559.9 6.358
Hcnório Senle 5315 1.f174

'rtnha 1.027.0 16.852
Palmas 1.586.1 27.281

Pafo8ranco 3.870.6 14SU01
Bom SUi::elIeo elo SUl 1909 3.443

983.0 20.549
Comnel VIYÍdII 688.5 23.512

d'Oeste 250,1 8.867
is 231.8 6.181

PaIoBlanoo 540.1 61.680
SIoJ060 '371.8 11.178
9audlIde do lauacu 151.3 3.542
Sulins 168.1 3.977
VltorihO 294.0 6.372

TCáI ... • 139.282.,5 4.M4.764
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Quadro 11· Abrangência daM~ode Águas Emendadas. "-
EstIIdo lIicromIgilolMunidpios AiM PopulaçAo

(km2) (habt
Goiás 1".746,2 '.34$.841

17.954,1 11&.976
Campinacu 1.981.7 3.675
camDinoIte 1.072.'1 8.914
Minacu 2.811.6 36.597
Niquelendla 9.879.0 34.197
Uruacu 2.149.7 33.593

dos V....,. 21.A88,6 54.%78
Mo ""'110 de Goi6& 2.603.4 5.795
C8moas Belas 785.8 15.816
CéMIIcante 5.979.5 10.163
Colinas do SUl 1.714.5 3.501
Monte A1eare de GoiE 3.131.5 6.576
NCMI Reme 2.143.9 3.815
São JoIo d'A1lBnCa 3.353.5 6.371
T«esina de Goiá 777.5 2.241

C4ns 11.701,9 205.&79
Bano Alto 1.231.8 7.849
carmo do Rio Verde 457.5 7.438
cer. 456.6 20.812
Goianésia 1.419.0 47.583
Guaral1a 208.0 2999
Hidrolina 582,5 4.181
JàIIB::i 959.5 13.772

1.281,8 27.142
Morro Aaudo de Goiás 286.8 2.227
NaYa América 212,8 2.244
NOVaGlOf1a 4145 9.369
Ríalma 2699 10.568

is 159,9 4.498
Rubialabe 7Dl,7 17.381
santa Isabel 809.6 3.474
santa Rita do NeM;) Destino 959.1 3.061
SIo luiZ do Narte 588.1 3.644
SIo Palricio 135.0 1597
uruana 524.0 15.234

4..415.3 17.938
HeitDrai 230.5 2.945
lt8berai 1.476.3 27.134
taauari

.,
127.0 4.459

lzKlUlml 240.& 5.155
IaraaUii 1.895.6 30.281

JesüDOtis 121.3 2.075
São Francisco de Goiás 373.8 5.889

Y.io do PaIanã 11.442,.9 88.422
AMxada do Norte 1.296.6 7.679
Buritil1ÓD01is 269.1 3.683
Oarnilianõcotis 416.9 3.379
Divii1i!5aali$ de Goiás 834.3 4.994
Flores de Goi8s 3.722.8 5.513
Gulnni dê Goiés 1..'233.8 4.515
laciara 1.631.3 . 10.116
Membai 882.7 4.838
Posse 1.951.9 25.453
São DomincClli 3.308.0 9.054
Simolândia 344.0 6.224
Sitio cf'Abadia 1.571,5 2.974
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Quadro 11: AbnInginci8 da M..~iiode Águas Emendadas

EstadO lIir:romagiiaIMuaic1piós :: PopuIaç4o li'
(hab)

EIIfomo" BtaatIia 38.212,0 121.816
~ 1.047.7 10.431
AauIa fria de Gcül8 2.036.7 3.601
Aa... LitlCI8S de Goiás 191.9 80.516
AIelaIInia 850.8 20.426
eatJecetres '.'17.4 5.702
Cidade Ocidental 389,8 36.355
CocaIZinhO de GoIáS 1.794.3 13.657
Corumbá de Gaiés 1.0e62 8.251
Cristalína 6.188.7 30,998
Fonnos8 5.827.7 75.354
L..uzlênia 3.975,0 119.676
Mimoco de Goiás 1.391 A 2437
NcNDGema 192,3 67.801
Padre Bemmôo 3.148,9 17.009

2189,4 20.857
Pl8nelline 2.5477 64.246
~A-lodO 941,CJ 6O."Iw
Va1DlnllO de Gci6s 60.4 84.551
Vd8 EloIiI 1.064.0 2.565
VIa 2.189.6 3.7~

QdIdIo 7A1O.4 73....2
C8mIlO Alegre de Goíés 2.471,2 4.664
CiIlaIaIo 3.789.5 60.118
OaIIlnóOOtis 521,8 2068
Ouvidcr 414.9 4.135
TrkRanchos 283.0 2.899

MinuGerWs 12.320" 348.735
UnaI 27.1531 132.346

Arinos 5.3385 17.242
BonfináPolis de Minas 1.825.8 6.310
Burltis 5.238.1 20.796
Cabeoeim Gr1Incle 1.035.2 5.523
OamBosco 824.5 3.893
Fannoso 3.8334 6.004
Natatandia 473.0 2.850
Unef 8.492.0 66.621
Uruana de Minas 592.6 3.107

~ 31.7eo.3 178.&10
Brasilindia de Minas ., 2523,7 10.373
Guarda-t.4or 2.072 3 6.713
Joio Pintleiro 10.768,4 38.796,- 1.479,7 7.917
L..ac:Ioa Grande 1.223,1 7.257
P8racatu 82411 71.486
Presidente DtegíJrio 3.539.0 17.217
Vazante 1.913.0 19.04'1

..",.,. 5.796.8 18.027
CIlaD8da Gaúcha 2477.2 5.043
PintóDolis 1.236.8 5.723
Urucuia 2082.8 7.261

7.110.7 19.552
Riachfnho 1.739,4 8:316
Santa Fê deM~ 2.926.5 3.841
SêoRomAo 2.444.8 7.395

Totaln. 191.067,1 1....576
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Min'Q d 12 Abua ro . rangI ela da esorreaião Bacia do lposna.
Estado Microl'8giioJllunicípioc ANa População

(t<nr) (Hab.)
&1,* 3.141.5 109._

Afere 797.3 35.400
Divino de São Lourenço 175.9 4.512
Clofes do Rio Preto 153.6 5.813
GUaoui 467.8 25.075

C8ch0eimd41 .. 1.756.9 64.367

~ 194.4 6.780
Bom Jesus do Norte 866 8.857
Mimoso do Sul 885.1 25.254-
Muqui 311.4 12.906
SIo José do Calcado 279,4 10.570.. 581.3 9.889
Presidente KennedY 588.3 9.699

MinaG8r;tls -., 30._
ManhIRlt;U 235.2 8.582

AItD 130.3 3.956
C8D8raó 1049 4.626

lIu1'iaé G3.7 22.A04
caiana 101.3 4.065
esPera Feliz 326,4 18.339

Rio de Janeiro 8.2A9.0 489.539
dos 5.155"- a2.592

dcs es 4.037.8 395.632
SIc Franeisc:o de 1.1176 36.960

1.083,6 56.947
BornJesU&do 600.5 33.253
Porciúncuta 302.8 15.883
Varre-&li 190.3 7.811

Total n8 M iio 10.059.4 629.991
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Quadro 13: dJI a_ .. Metade Sul do Rio Grande do Sul
e..do

~"'.
AIea Pa"'~
(J<mZ) (HaD.)

Rio doSaI 1 %.511.716
CtdrcNIn dO Sul 7.72&,2 11&.002

camoeira do Sul 3.715.5 87.697
cenoBranco 156.4 4.293
No\IO cabr8iB 183,8 3.385
PaIlaiIO Grande 847,7 10.546
PantI80 do Sul 342.6 6.825
Pauo do Sobrado 280.7 5.381
RfoPlno 2.1875 37.865

&.080,3 123.314
Arwnt8é 517.5 3.536
Bana do Ribeiro 7397 11.041

1. .2 58•.e66
CArro Gr8nde do Sul 324,4 7.765
Chuvi8ca 214.2 4.619
Dom FeIiciano 1.283.0 14.007
5enIinIIa do Sul 2212.5 4.051
8ertIo santana 250,5 5.229
Tapes 805,3 14.680

e;.",., 17.321. 183.021
R08ério do Sul 4.357.2 41.576
S8nàIna do UvnImento 6.963.2 89.841
SIoGabriel 6.011.2 61.611

....idionaI 14.620,7 170.980
B8aé 5.674.1 119.194
Dom Pedrito 5.194,8 39.626
HuhI Neara 1.147.2 4.787
I..-was do SUl 2.604.6 7.383

0cldetrMI 31.1&7,5 375.5CS
7.808.8 83.896

Bana do QI&ai 1.055.5 3.580
GamIcho6 830,9 3.548
Itaaui 3.0405,7 40.167
Macambara 1.682.5 5.011
M8noeI V.. 1."'02•• 6.160
QI8'ai 3.1<t8.8 23.630
SIoBotia 3.615,4 64.257
SIo Francisco de Assis 2.503,9 20.519

"5.713.6 124.777- 7.41..0 57.811
Arroio Granc:le 2.544.8 18.845
HerwJ 2.7'98.3 7.653

2..070.9 31.313
LJIDtaI J -_.. 9.41"& 237.923

Chui 200,7 3.159
Rio Grande 2.835.8 180.988
Santa \fdõna do Palma- 5.242,7 30.631
SIo JoSé do Norte 1.135,3 23.145

Osório 3.Hol.B 27.972
. do Sul 413,6 2.996

Mostaida$ 1.941.7 9.433
Palmares do Sul 947.3 10.505
Tavares 652,3 5.036

PWclras 10.25&.1 457.650
3.520,6 49.656

CaPA0 do Leêo 784,0 22.029
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Quadro 13: Abranc 6nc1a da a lIetade Sul do RIo GI'lUIde do Sul ...
EstIldo lliaorrgi·a...ir.:.... AI.- Pnp<d.;Ao ...

(I(m') (HIIb.)
Pelota

e.rtto ~1.5 6.772
CriIteI 682.1 6.842

~7. 5.9201
Pedro Osório 598.5 7.n4
PeIaCas 1.647.9 311.948
s.ol~doSU 2.028.3 43.073
TUI\ICU 286.1 3.636

PortoAMln 32&,1 3.116
M8rian8 Pimentel 326.6 3.515

Aeatinll8 Seca 3.6M, 64.0lt7
AtIUdO 533.1 16.127
Dol1lI FrancisCa 105.3 3.823
Faina( do SGllJm) 165.9 6.867
Formiau8im 581.8 7.594
lworé 131.7 2.637
NcM1P111ma 352.1 6.052
R8&tInnlI Seca 9SQA 15.811
SIo JoIo do Pdêsine 86.0 2..622
SiMinl uartíI1S 122.8 2..564

s.m. CAIz rio Sul 114G.1 28.S23
C8nâeI6rilI 940.1 28.923s.ma __

11.7.... m.eeo
e-i 2.380.5 15.-478

deAauiar 600,5 3.378
ltMra 1r.z. 4.188
.JaIIl8i 6853 12.635
Mala 299.7 5.796
No\Ia do Sul 190.8 3.841
SanlaMaria 1.8252 234.610
SIo Martinho da sena 885,2 3.1gs
SIo fia0 do Sul 885.8 16.633
SIlOs..- 2.176.4 24.675
SIo Vicente do Sul 1.192.6 8.coe
TOf'CIDi 183.3 3.142
Vila NoIIa do Sul 527.4 4.313

10.lIIO,5 11'.tl3
ItacuIubi 1.120.8 3.635
Jari .. 871.5 3.821
Júlio de CastIIhos 1.858.2 23.073
Pinhal Grande 477.3 4.456
QUINedoa 542.3 2.543
5lII1liaao 3.264.3 51.917
T 2.253.1 19.041
UnistaIcIa 603.0 2..f!ü7

Slio .Jerônimo 3.704,9 103.161
Arroio dos RaIOs 417.4 13.349
earao elO 111lIIIO 436.3 6.276
BuIiá 745,8 19.8n

2148 28.595
General camara 494.2 8.529
Minas CIO LaIO 426 7.Z1Jtil
SIo Jerónimo 970.2 19249

S8mIsdo SUtIet;:m 15.1".0 108.191
Amaral Ferrador 506.6 5.037

do Sul 3.044.8 33.686

Quadro 13: Abrant; ência da M • - O .....de Sul do Rio Grande do Sul
e.tado lliciONgilootlunicípiDe A.- pop,,'ação

(KJnl. (Hê.)
s_ rio S.-- (contin_.....

CSndiota 597.2 7.599
Encruzilhada do Sul 3.<422.0 23196
Pinheiro Wac:hado 2.549.0 13.312
P1l81lni 3.562.5 17.212
5antana da Boa Vista 1.0461.9 8.649

Total na MftClfftCIi*) 153.179.4 2.559.755
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Cf. 349/LS/2001

Brasília. 24 de maio de 2001.

Senhor Presidente.

Tendo sido designado, peja Comissão de Finanças e Tributação.
relator do Projeto de Lei "o 3203197 de autoria do Dep. Nelson Marchezan. que
propõe beneficios fiscais para a Metade Sul do RS, tomei conhecimento do teor
da Medida Provisória nO 2.145, de 02/05/01, através da qual é reformulada a
questão dos incentivos ao desenvolvimento regional.

Neste sentido. gostaria de solicitar audiência a Vossa Excelência
para tratar de assuntos relativos à Metade Sul, em especial a possibilidade de
adotar-se o mesmo tipo de solução agora implantado para o Norte e o Nordeste
também para aquela região.

sendo o que se apresenta no momento. e no aguardo de suas ori
entações. subscrevo-me.

Atenciosamente,

Deputa o FETTER~

Excelentíssimo Senhor
Or. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
00. Presidente da República
NESTA
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Presidência da República
Casa Civil

5ubchefia para Assuntos Jurídicos

MEDIDA PROVISóRIA N° 2.145. DE 2 DE MAIO DE 2001.

CrIa as Ag6ncIas de DesenvoMmenlD da Amazônia
e do Nordeste. extingue a Superintendência do
Desenvolvimenlo da Amazónia • SUOAM e a
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
SUDENE. e dá outras prov'dências.

Dezembro de 2002

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuiçao que lhe confere o art. 62 da Constituição,
adota a seguinte Medida PrO\li$ória, com força de lei:

CAPITULO I

DO DeSENVOLVIMENTO OA AMAZONIA

Seçiol

00 Plano de OesenvoMmento ela Amaz6nia

Art. 1Q O Plano de Desenvolvimento da Amazônia será plurianual e obedecerá • diretriZeS gerais
da política de desenvoMmento regional.

Art.:zg Para afeito desta Medida Provisória. a Amazônia abrange os Estados do Aae. Amapá.
Amazonas. Mato Groaao. Pará, RDncf&lia. RORÚma. Tocantins e a parçeIa do E$1ado do Marw'lhio que
se situa a Oeste do Meridiano 44° de longitude Oeste.

Do Fundo de Desenvolvimento da AmmnJa

Art. Jll Fica criado o FUnr:KJ de De&envotvimento da AmazOnia, de naturaza contábiL a ser geridO
pela Agência de Desenvolvimento da Arnaz6nia • AnA, com a fmidade de assegurar recunsos para a
realização de investimentos na Amazónia, nos termos desta Medida Provisória.

Pngrafo único. O Poder ExecutIvo disporá sobIe 8 aplicaçlo dos recursos, observado que a
aplicação de parcela equivalente a dez por cento dos recursos de que tratam 08 §§ 2G e JG do 8ft. 4Q

ficará condicionada a contrapartida, de igual montante, de Estados e Municípi06.

Art. 4A Constituem recursos do Fundo de Desenvolvimento da Am8ZOnia:

I • dotaçÕeS orçamentárias à c:onta de recursos do Tesouro Nacional;

11 • eventuais resultados de apticações financeiras dos seus reeursos;

111 - produto da alienação de valores moblliãl'ios e dividendos de ações a ele vinculados; e

IV - outros recursos previstos em lei.

§ 1D No exercício de 2001, a alocação dos recursos de que trata o inciSO I do caput será de R$
308.000.000.00 (trezenlD& e oilD mllhc)es de reais).
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§ 2Il No exercício ele 2002. a aJocaçIo dos recursos de que trata o inciso I do caput será de RS
440.000.000.00 (quatrocentos e quaranta milhões de reais).

§ 3G A partir de 2003 • ate o exercício de 2013, a alocação anual de l'8CUI'lSOS do Tesouro Nacional
para o Fundo de Desenvolvimento da Amaz6nia será equivalente ao valor da dotação referida no §~.
atualizado pela variação acumulada da receita ccmmte líquida da União. na forma do regulamento.

§ 4Q As disponibilidades financeiras do Fundo de Desenvotvimento da Amu6nia fICarão
depositadas na Conta única do Tesouro Nacional.

Art. 52 sao dedutiveJs do repasse dos recursos de que trata o inciso I do c:aput do art. 411, as
parcelas equivalentes às opções de incentivo fiscal. relativas ao Imposto de Renda de Pessoa Juriclica.
exercidas pelas empresas, bem como quaisquer comprometimentos de recursos decorrentes de oPÇÕes
de incentivos fiscais no âmbito do Fundo de Inveatimentos da Amaz6nia • FINAM.

Parágrafo único. Observado o disposto no C'IPUt. os recursos fll'l8nceiros de que tratam os §§ ~ e
3'l do art. 411 serão repaasados integralmente ao Fundo de Desenvolvimento da Amaz6nia. na forma de
duOGéClmos mensaIS.

Art. sa O Fundo de Desenvolvimento da Amazlmla terá como agentes operadores o Banco da
AmlUÕnia S.A. e outras instituições financeiras oficiais federais. a serem definidas em ato do Poder
executIVO. que terão. dentre outras. as seguintes competências:

I - fiscaliZar e atestar a regularidade dos projetos sob sua condução; e

11 - propor a liberação de recursos financeiros para os projetos autoriZados pela ADA

Parãarafo único. O Poder Executiva disporá sobre a Almuneração do agente operador.

Art. .,a A participação do Fundo de Oesenvalvimento da AmazOnia nos projetos de investimento
será limitada a um percentual do vaJor das inversões toI8is previstas para a lmpIantaçlo de projeto.
conforme dQlpuser o f89UlamentCl.

Parágrafo único. A pertic::ipação referida no gput sera representacla por debêntures conversíveis
em ac;6es, cujo ex-clcio pela ADA fica limitado a cinqüenta por cento da participaçAo.

s.çiolU

M. 8ii O Conselho Deliberativa da SuperintendênCia do Desenvolvimento da Amazônia passa a
denominar- se Conselho Deliberativo para o Desenvolvimento da Amaz6nia e integrará a estrutura do
Ministério da IntegraçAo Nacional.

M. gD AD Conselho Deliberativo para o Desenvolvimento da AmazOnia compete:

I- aprovar o Plano de Oesenvotvinento daAm~e o Plano de Financiamento Plurianual;

11 - estabelec:er diretrizes e prioridades para o financiamento cio deaenvoIvimento regional;

111 - supervisionar a execução do Plano de DesenvoMmento da Amaztlnia e o almprimento das
dlretJ1zes referidas no Inciso 11: e

IV - aprovar o contrato de ges1ic) da entidade responsável pela implementação do Plano de
Desenvolvimento da Amazônia.

Art. 10. O Conselho Deliberativo para o OeeenYoIvimen1D da Amaz6nla reunir- se- á
ordinariamente. uma vez a cada semestre, e. UIraordinariamente, na forma do regulamento. '
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Art. 1,. FiCa aiada a Agência de Desenvolvimento da Amazônia - NJA. de natureza autárquica.
vinculada ao Ministério da Integração Nacional. com o objetivo de implementar politicas e viabilizar
instrumentos de desenvolvimento da ArNminia.

§ 1Q A AnA tem sede e foro na cidade de Belém, Estado do Pará.

§ ~ A área de atuação da AnA é a defmida no art. 211 desta Medida Provisória.

Art. 12. A ADA SIri dirigida em regime de COlegiado por uma diretoria composta de um Diretor
Geral e três Diretores.

§ 111 A organiZaçlo báSica e as compet6nclas das unidades &ef'IO estabelecidas em atO dO Poder
Executivo.

§ ~ Integrarão a e&trutu1'8 da AnA uma Procuadcria-GeI e uma AudItOria-Gerlll.

Art 13. O Diretor-Geral e os demais Diretores serao nomeados pelo Presidente da República,
sendo pelo menos um deles escolhido dentre aeMdores públicos federais.

§ 111 0$ Diretores serão nomeados após aprovação pelo senado Federal. nos termos da allnea ..,..
do inciso IIJ do art. 52 ela Constituição.

§ 211 O regulamento disporá sobre a forma de substil1Jiçio dos Diretores em seus impedimentos.

Art. 14. Fica impedida de elCeroer cargo de direção da AnA a pessoa que, nos dOZe meses
anteriotes à clma óe aua indicação, \enha manliOo quaiqwf um dos seguinteS vinc:u\oS com e!1\opn!lS8
que tenha projeto a ela submetido ou por ela .provado:

I • participação dileta como acionista ou sócio. com interesae superior a cinco por cento do capital
social;

II • administrador, gerente ou membro de conselho de adminlstraçAo ou fiscal; ou

lU - empregado. ainda que com contrato de tlabaIho suspenso.

Art. 15. Sio competênciaa de ADA:

I - propor e coordenar a imp&antaçio do Plano de Desenvolvimento da Amaz6nia, sob supervisão
do Ministério da Integração Nacional;

11 - gerir o Fundo de Desenvolvimento da Amamnia;

IIJ - eprover projetoa a serem executados no Imblto do Fundo de OeeemIolvlmento da AmazOnía;

rol - autorizar contratação e liberar l'8CUI"8OII do Fundo de Oeaenvolvlmento da Amaz&11a. mediante
proposição do agente operador; .

v•auditar e avaliar os resultados da apIicaç10 dos recursos do Fundo de DesenvoMmento da
AmaztInia;

VI - implementar estudos e pesquisas destinados à identificação de potencialidades e
vulnerabilidades sócio- econlHnic:as e ambientaiS e propor estratégias e 8Çfles compativeiS com o
espaço regional;

VII • fortalecer as estruturas produtiVas da região. a partir da mobDlzaçio do seu potencial;
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VIII • promover ações voltadas ao desenvolvimento SOCial na região;

IX· estruturar e implementar redes ele infor1naç6es em aPOiO às.atividades produtivas;

X - promover a cooperação Iécnica. tecnológica e financeira com organismos nacionais ou
intemadonais. voltada à int8graÇio e ao desenvctvimento regional;

XI • elaborar aludos de viabilidade de projetos de integração e de desenvolvimento regional;

XII • implementar programas de capacitação g8'8ncial. de formação e Qualíficac;áo de recursos
humanos acleQuados ao mercado regional;

XIII - realiZar estudos de ordenamento e gestAo tenitDriais e avcdiar impactos das ações de
integração e de deMm/OlYirnentI na região, espec:iaImente do ponto de vista ambiental; -

XN - verificai a adeQuabilidllde dos projetos à poIltica de de&enYoMm,· .0 regional.

Art. 16. Compete' Diretoria CoIegillda:

I • exen:er a admirlistraçao da AOA:,

11 - editar normas sobre matérias de competência da ADA:,

111 • apmvar o regimento interno da ADA;

rv •cumprir e fazer cumprir as diretrizes e propostas aprovadas pelo Conselho Deliberativo para o
Desenvolvimento da Ama2ilnia;

v.~ a compatibilidade dos projetos com o Plano de OesenvoIvimento da Amaz6nia e com
as diretrizes e prioridades estabeledclas pelo Conselho Deliberativo para o DesenvolvImento da
Amaz6nla;

VI· aprovar e auIDriZar a c;ontratação de projetos a serem execuaadoa c;om reeur&oe do Fundo de
CeaenvoIvimento da ArnllZ6nia;

VII • encaminhar a proposta de orçamento da ADA ao Minislério da Ildegraçâo Nacional;

VIII • encaminhar os relatórios de gesláo e os demonstrativos contábeis da ADA aos órgãos
competentes;

IX - autorizar a divuJS89lÍO de reJIIt6rioa aobre _ etividade. da ADA;

x-decidir pela venda, cessão ou aluguel de bens integrantes do palrim6nio da ADA:.

XI - notItk:ar. aplicar as sanções previstas na legislação; e

XII - conhecer e julgar pedidos de reclOl1llideração de decia6es de memlJro8 da Diretoria.

§ 11l A DIretoria Colegiada reunir-...á com a presença de. pelo menos, lrês Diretores, dentre eles
o OiI8IDr-Geral, e c:IeIIberani por maioria simples de votos.

§ 2f1. Aa decisõea relacionadas com ali competençiaa Institucionais da AOA serio tomadas pela
Diretoria Colegiada.

Art. 17. Compete ao Diretor-Geral da ADA;

11 • presidir as reuniões da 0ire1Dria Colegiada;
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111 • cumpnr e fazer cumprir as deci8ões da Diretoria Colegiada;

IV • decK1ir, ad rwt.rendum da DiAJIDria Cdegiada. as qUelt08s de urgilncia;

v • decidr, em caso de empate, nas deliberBçõel da Dntarill Colegiada;

VI • nomear e exonerar Hl'Vidorvs;

VII • pl'O\l8l' os cargos em comissão e as funçX5es de confiança;

VIII • admitir empregados e requisitar e demitir empregacjoa e servidores;

IX • aprovar editais de licitação e homologar adjudicaÇõeS;

x • enc;amlmar ao Ministério da Integraçao NacIonal a proposta de orçamento da ADA.

XI • autol'iz.a" a contratação de serviços de t8rC8iros, na forma da legIslaçAo especifICa;

XII - assinar COI1tl'ato$, acordos e convtni08, previamente aprovados pela Diretoria Colegiada; e

XIII - ordenar despesas e praticar os atos de gelitla neceasárioa ao alcance das oblaUYos da AOA.

Art. 18. ConstJtuem receitas da ADA:

, • do1IIções orçamentárias consignadas no Orçarnll/ltO Geral da União;

11 • transferências do Fundo de Desenvolvimento da AmazOnia. equivalente a dois por cento do
valor De cada libenlçaO de 1'8CUI'SOS. a titulO de remuneraçllo pela geslao daquele FunclO; e

111- quaisquer outras reçeitaa não especificadas noa incilos I e 11.

Art. 19. A administração da ADA será regtcla por conlratO de gestao, flrmSClO pelo Ministro ele
Estado da InI8gIação Nacional e pelo DIretor·GeraI. previamente aprovado pelo Conselho Deliberativo
para o Desenvolvimento da AmazOnia.

Parágrafo único. O contrato ae ges1io esUlbeIecerá OS Plrimetros para a aclminislração interna ela
AOA, bem a8&im 06 indicadores que permitam 8Y8Iier, objeIIYlImonle•• lUa atuaçio lIdminiatrallva e o
seu desempenho.

Art. 20. O deswmprimento injustificado do contralD de gealio poderá Implicar a exoneraçao do
Diretor-Geral, pelo PreaklenIe da República. mediante lOIicitação do Ministro de Estado da Integraçio
Nacional.

CAPITUlOU

DO DESENVOLVIMENTO DO NOROESTE

8e9Io1

Do Plano d. DnenvolvlmentD do NonI....

An.21. O Plano de Desenvalvirnento do Nordeste será p1urienuale obedecerá às dlrelrlz8s genais
da polltica de desenvolvimento regional.

Art. 22. Para efeito desta Medida Provisória, o Nordeste abrange os EsliKloa do Mar-.hIo. e-á.
Piauí. Rio Grande do Norte. PlII'lIiba. Pernambuco, Alagou, Sergipe e Bahia.

Do Fundo d. D_nYOtvknento do Nordate

Art. 23. Fica criado o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. de natureza contabil. a ser geridO
pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste· ADENE. com a finalidade de asseglnl' reetnOS para a
realização de investimentos no Nordeste. nos termos desta Medida Provisória.

Parágl'llfo úniço. O Poder Exeeulivo disporá aobre a aplioação dos rec:unlOll. obaetvado quo:

I - no mínimo três por etlnto serão destinados a projetos localizados no Estado do Espírito Sanlo; e
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11 - a apIicaçio de p;wcela equivlilenle a dez por cento dos recu~ de que tratam os §§~ e 311 do
art. 24 ficaI'á condicionada a COIllr3IBtida. de IgUal montante, de Estadol e Ml.rIIt:lpios.

Art. 24. Constituem recursos do Fundo de DeserwoMmento do Nordeste:

I-~ otÇlImentériaI. ecnta de l'llCl.nCIS do Tucuro Nacion8I;

11 - ewnluaiI resultados de aplicaçlles financeiras dos l8US recursos;

111· produto da lIIierlaçao de valores mobiliérioa e dMdendoa de açllea. ele vincul.cioa; e

rol - outros recul'llOll previstos em lei.

§ 111 N° exercício de 2001, a alocação dos recursos de que traia o inciso I do caput será de RS
462.000.000,00 (qualrocentos e seaserà e doia mllh6e& de reais).

§ ~ No exercido de 2002, a aloc:ação doi recursos de que trata o lI1ClSo I do caput será de RS
660.000.000,00 (seiIeentos e seaenta mIIh6eI de reaiI).

§ 3D A partir de 2003 • até o _leio ele 2013, a alocaçlo anual de~ do T_ro NllCional
J)8r8 O Fundo de Desenvolvimento do Nordesl8 será equivalente ao valor da dolaçIo referida no § ~,
atualizado pela variaçIo acumulada da receita conente liquida de UnIIo. na forma do regulamento.

§ 411 As disponibilidades financeiras do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste ficarão
deposltadas na Conta Única do Tesouro Nacional.

Art. 25. SAo dedulfveis do rep8lI88 dos recursos de que trata o inciso I do c.put do art. 24. as
parcelas equiValentes" op9llft de Incentivo fi8caI. relativas ao Imposto de Renda de Pessoa Jurldica.
exercidas pelas empnlS8S, bem como quaisquer comlltQmetimerllos de recur10S deconenI8S de opções
de incentiws fiscais no Ambito do Fundo de Inveatimentos do Nordeste - FlNOfl

PsnVafo único. Oblervado o dlsposlo no caput. os lIlCUl'S08 firlanc8i'o8 de que tratam os §§ 2Il e
3lI do art. 24 aerio repaaaados Inlegalmente ao Fundo de Desenvolvimento do Nordes1e. na forma de
duoclécimos mensais.

Art. 26. O Fundo de ee-woMrnento do Nordeate t«6 como agenIea opeladanta o Banco do
Nordeste do BrasIl 5A e outras InSlilulç6es financeiras oIiciaJs federaiS. a serem definidas em ato do
Poder ExecuIiYo. que 18nlo, dentre CIUInI8. as aeguinIH c:ompetjnciu:

I - filtcaIlzar e atealar a regularidade doa projeIos sob sua conduçIo; e

II - propor a Iiberaçao de recursos fin8nceíros para os projetos autoriZados pela ADENE.

Parágtalo único. O Poder Exec:uliYo disporá aobre a remuneraçio do agen1Il operador.

Art. 27. A participação do Fundo de Desenvolvimento cIO Nordeste nos projetos de irMIStimento
será fimltada a um percentual do valor cIaI invtn6es totai& previstas para a implantaçAo de projeto,
conforme cispuaer o regulamento.

Parágrafo único. A participação referida no caput será representada por deb6ntures~veis
em açees. cujo exercício pela ADENE fICa kmitado a cinqüeota por cento da participação.

--111

Do Coneelho DeIl-..wo lMU'lI o DeMnvolvimento do No.....

Arl 28. O Conselho DeliberativO da Superlntendênda do DesenvoIvwnenlD dO Nordeste passa a
denominar-se Conselho Deliberativo para o OeHnvoIvimento do Nordea... integrará li estrutura do
Ministéfio da Integração Nacional.

Art. 29. Ao Conselho Deliberativo para o o-tvolvimenllO do Nonleste compete:

I - aprovar o PlanO de DesenvolvimenlD do Nordeste e o Plano de Financiamento Plurianual;

11 - ea1IIbeIecer diretrizes e prioridedlIa pare o Ilnanciamento do d....volvlmenllo regional;

11\ - supervisiorla' a execução do PWlo ele Deser1wMmento dO Nordeste e o aJmprimenllo das
direlrizca referidaa no inciao 11; c

IV - aprovar o c:omrato de gestllo da ontidade lfiPOOSãvel pela irnplementBçlo do Plano de
Desenvolvimento do Nerdesle.
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IV - aprovar o contrato de ge8II1o da entidade responúvel pela implementação do Plano de
DesenvoMmento do Nordeste.

Art. 30. O Conselho Deliberativo pal1I o Delenvalvlmento do Nordeste reunir......" ordinWiamente.
uma vez a cada semestre. e. extraordinariamente, na forma do~nto.

Art. 31. Fic:a criada a Ag6nda de Deeenvolvlmenta do NordeseII - ACENE. de natureza autárquica.
vinculada 110 Ministério da Integlaçáo Nacional, com O objetivo de implementar poIllicas e Yi8biIiZar
instrumentos de deserNoIvimento do Nordeste.

§ 111 A ADENE tem secle e foro na c:ldade do Recife. Estado ele Pernambuco.

§ 'J!l A área de atuação da ACENE é a axnpl88l'1dida pelos Estados da Região Nordeste, pelo
Estado do Esp!nto Santo e pelas regiÕeS e Munlc/pioe do Eatado de Mina Gerais de que traiam 88 leis
IA; 1.348. de 10 de fevereiro de 1961.6.218. de 7 de julho de 1975. e 9.690. de 15 de julho de 1998.

Art. 32. A ACENE MI'á dirigida em regime de cdegiado por uma dnloria composta de um Diretor·
Geral e três Diretores.

§ 111 A organização básica e as c:ompeltnc:ias das unidades serio estabelecidas em ato do Poder
Exealtivo.

§ 'lfl Im.gnrio a estrutura da ACENE uma Procuradoria-Geral e uma Auditoria-Gelal.

Art. 33. O Diretor· Geral e 0$ demais Oiretores eerIo nomeados pelo Presidente da /Upúblk:a,
sendo pelo menos um deles escaIhido dentre lI8Mdores públiecls federais.

§ 111 Oa Diretores serão nomeados após aprovaçIo pelo Senado Federal. I1OIlIlmIos da aJlnea T
do inciso 111 do art. 52 ela ConstituiçAo.

Art. 34. Fica impedida de exercer cargo de dAção da ADENE a pessoa que, nos doze meses
anteri0re5 à data de sua indIcaçllo. tenha mantido QWI!quer um dos seguintBa vlnculo8 com empresa
que lBnha pt'lljetg a ela submetIdO ou por ela aprovadO:

I • participação direta como acionista ou sócio. com interesse superior a cinco por cento do capital
social;

11 • administraéor, gerente ou membro de conselho de administração ou fiscal; ou

1\1 • empregado. ainda Que com contrato de trabalho suspenso.

Art. 35. São competências da ACENE;

I - propor e coordenar a implantação do Plano de Desenvolvimento do Nordeste. sob supervisão do
Ministério da Integração Nacional;

11 - se" o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste;

111 - apmvar projetos a serem executados no ãmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste;

IV • autorizar contratação e liberar recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. mediante
propOSição do agente operador:

V • auditar e avaliar os resultados da aplicação dos recursos do Fundo de Deienv04vimento do
Nordeste;

VI - implementar estudos e pesquisas de&tinados a identiflcaÇáo de potencialidades e
vulnerabilidades sócio- econOmic:as e ambientais e propor estratégias e aç6es compativeis com o
espaço regional;

VII • fot1aIecer as estruturas produtivas da região. a partir da mobilização do seu potencial;
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VIII - pnlInover aoãea \IOIIadas ao de8enIIoIvIment social na regiIo:

IX • estruturar. implementar reclelI de informaç6ea em apoio és atiYidadelI produIlva&;

X - promover a cooperaçAo t6c:nica. tecnoIógicll e financeira com organismos nacionais ou
Internacionais, VClIlBd8 a illtagraçao • ao de8erM:lIWnenlD regionlII;

XI • elaborar es1udoll de viabilidade de pnljelDs de integraçio e de desenvalYimento regional;

XII - implementar programas de capacilaçlo gerencial. de formllÇAo e qualificação de recursos
humanos adequados ao mercado regional;

XIII - l1IIIIIzBr eslUdOS de ol"C1flnamento e geello tenttor1aIs e avaliar lmpacll)S das aç6es de
integraçio e de de8enVoIvImento na lflgIIo, especiaImen18 do ponto de YiaIa ambienlal; e

XIV· verificar a adeQuabilldade dos projetce à poIlt1ca de deeenYoIvimenIo regional.

Art. 36. Compete. DInrIaria CcIegI8da:

I - u.c:er 11 adminlalnlçlo da ACENE;

11- editar norma 50bre m.... de c:ompel6ncia da ACENE;

III • aprov;r o regimento inlemo ela ADENE;

IV • cumprir e fazer cumprir as diretrizes e propostas apnwadas pelo Conselho Deliberalivo PlW8 o
Desenwlvimento do Horda..;

v•verificar a compatibildade doe projetos com o Plano de Desenwllvimento do Nordeste e ClOIII as
direlrim& e prioridades es1BbeIecidas pelo Coneelho DeIIwativo pera o Desenvolvimento do Nordeste:

VI - aprovar • autorizar a contr8laçio de projetos a Iel1lm execulados com rec:ursoa do Fundo de

Oeaerwolvimento do Nordeste:

VII - encaminhar a proposta de orçamento da ADENE ao Ministério da Integração Nacional:

VIII • encaminhar os relatórios de gestão e os demonstrativos conlilbeis da ADENE aos órgãos
competentes;

IX • autorizar a divulgação de relatÓl'iOS sobre as atividades da ACENE;

X - deàdir pela venda. cessão ou aluguel de bens integrantes do património da ACENE;

XI - notificar e aplicar as sanções previStas na legislação; e

XII • conhecer e julgar pedidoli de reconsideração de decisões de membros da Diretoria.

§ 1$1 A Diretoria Colegiada reunir-se-iI com a preaença de, pelo menos. três Diretores, dentre eles
o Diretor-Geral. e deliberará por maioria simples de votos.

§ '1J1 As decisOes relacionadas com as competências institucionais da ADENE serão tomadas pela
Diretoria Colegiada.

Ar!. 37. Compete ao Diretor-<3eral da ADENE:

I • exercer a sua representação legal;

11 • presidir as reuniões da Dindoria Colegiada;

111 • cumprir e fazer cumprir as decisões da Olretoria Colegiada:

N - decidir. ad .....rendum da DiretDria Colegiada, as quest&Js de lM"gência;

v •nomear e exonerar senridares;
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VI • prover 0$ cargos em comiBaio e 85 funç6es de confiança;

VII· decidir. em caao do empate. na dellberaç&ls da DIretor1a Colegiada;

VIII • admitir empregados e requisiar e demitir empregados e seIVidclres;

IX • aprovar editais de licitação e homologa- adjudicações;

X - encaminhar ao Ministério da Integr8Ção NaaonaI a proposta de orçamento da ACENE;

XI - autDrIzar a COllIrataÇao de serviços de tsreei"os, na forma da legí8laÇio especifica; e

lal • assinar conll'a1Ds. acordos e c:onvtnIos. ordenar ca.peeas • pratIc:ar oa ateM óe geatio
necessários ao alcance dos objellvo8 da ACENE.

Art. 38. Constitulll1l receita& da ACENE;

, • dotações on;arnent*Iaa conslgnada8 no Orçamento Geral da Uniio;

II - transfen\ncia do F=undo de De8enwlvimenCo do Non:I..... equivalena. a doi. por cento do valor
de cada liberação de recursos, a titulo de remuneraçio pela gestio daquele Fundo; e

III - quaiaquer ou1l'a5 receilas nio especificadas nos incisos Ie 11.

Art. 39. A administração da ACENE serei regida por contrato de gestão. firmado pelo Mnla1ro de
Estado da InlegraÇão Nacional e pe/Q OiAJlor-G«aI. previamente aprovado pelo Conselho Deliberativo
para o DeaenvoIvimento do Nonles1e.

Parágrafo único. O contrato de gestão estabeleceni os parâmetros para a administrâção interna da
ADENE. bem assim os Indicadores que permitam avaliar. objetivamente. a sua atuaçio administrativa e
o nua-.npenho.

Art. 40. O desçumplimenlo injuslilicado do contrato de gestão poderá implicar a exoneração do
Diretor-Gera/. pelo Presidente da República. mediante solicitação do Minis1ro de Estado da Integração
Naetonal.

CAPfruLO/ll

DAS DISPOSIÇOES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 41. Ficam extintas a Superintendência do Desenvolvimento da Amazónia - SUDAM e a
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.

§ i" Obllervado o dispo$to nos n. Qll, 15. 29 e 35. as competências atribuídas pela legislação à
SUDAM e à SUDENE e aos seus respectivos Conselhos Deliberativos ficam tranllferides para a União.

§ 1fl A União sucederá a SUDAM e a SUOENE nos seus direitaS e obrigações.

§ ~ Ficam lransferídas para a UIliD. por intermédio do MinÍ$tério do Planejamento. orçamento e
Gestão. a responsabilidade pela adminísltação e pagamento de inativos e pensioniStas da SUOAM e da
SUOENE.

§ 411 Os quadros de servidores. ()$ cargos em comÍ$são e as func;õe$ gratificadas da SUOAM e da
SUOENE ficam transferidO& para o Minilltério do Planejamento. Orçamento e Gestio.

§ SSI Compete ao Ministério da Integração Nacional:

I - e análise. a aprovação e as demais pl'OIIidências relativa5 à prestaçAo de contas decon8ntes
dos convênios ou instrumentos similares firmados pela SUDAM e pela SUDENE;

11 • a adminislraÇão dos projet06 em andamento na SUDAM e na SUOENE. relacionad06 com os
respectivos Fundos ele Investimento;

\11 • o inventário e a administraçãodos bens e dil'llitos da SUOAM e da SUDENE: e

IV _o exare/cio das demais atrlbUlÇOes legais da SUDAM, da SUDENE e dOS respec:liVos
Conselhos Deliberativos.



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 53993

Art. 42. A instalação da ADA e da ADENE e o inicio do ex8I'Clcio de suas competAnclas dar-se-io
a partir da publicação das respectivas estruturaa regimentais em atol elo Presidente da República.

~o único. Enquanto nao instaladas a ADA e a ADENE. a União exercerá as compeIênciaB
estabelecidas nos arts. 15 e 35 desta Medida Proviaória.

Aft. 43. A ADA e a ADENE poderiID requisitar. com Orui, servidores e empregadoll de órgios e
entidades intesJ'8r1t8S da Adminiltraçlo PlibIica Federal.

~ único. Dura. 08 prirneiroe vinte e quatro meeea lubaeqüenlel; i sua inslalaçla, a ADA
e a ADENE poderio complementar a remuneraçlo do seMdor ou empregado público requÍlítado. até o
limite da rernuneraçAo do cargo efeIlw ou emJRllO permanente~ no órglo ou na entidade de
origem. quandO a requisiçio implicar reduçAo desIa remuneraçlo.

Arl 44. A Advoc:acili-Geral da UniIo repnl8lll1tarã a ADA e a ACENE nos prOC8lSOlJ judiciais em
que estas fonJm parte ou interessada. até a implanlação de SUBI respecIIves Procuradoria-Ge.

Art. 45. O MiniStério da Integração Nacional e a AdYocacia-Ger8I da UniAo promoverão. no prazo
máximo de cento e vinte dias. levantamento dos processos judiâaia em cunIO. em que a SUDAM e a
SUDENE llgurem como parta.

Art. 46. Fica o Poder Executivo autoriZado a remanejar. transpOl'. transferir ou ulJIiZarãt1r"otações
orçamentárias aprovadas na Lei ril 10.111. de 5 de janeiro de 2001. consignadas á SUDAM e á
SUOENE. relativas à despesa referida no § :fi do art. 41 desta Medida Provi&ôria. bem como àquelaS
relatíllas ao pagamento de benefidos 80$ servidores e encargos saciaia correspondentes. para o
Ministério do Planejamento. Orçamento e Gestão. mantida a mesma dassificaçio orçamentária.
expressa por categoria de programação em seu mllnOl' nível. obseNado o dispo$to no § ~ do art. 3lI da
Lei nD 9.995. de 25 de julho de 2000, aaim c;omo ti reapecüvo delIIlhamenlD por esfera orçamentária.
grupos de despesa. fontes de recursos. modalidades de aplicação e identiticadores de uso.

Art. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar. IranspOl', transferir ou uIíIizlI' as dotaÇÕeS
orçament.liriM aprovadas na Leí n'I 10.171. de 2001. conalgnadaa á SUOAM e à SUDENE. para o
Ministério da Integração Nacional, pera a ACA e para a ADENE, rnan1ida a mesma classiflC8Çáo
orçamentária, expressa por categotia de programação em seu menor nivel. observado o disposto no §
~ do art. 3lI da lei rP 9.995. de 2000. assim como o respectivo detalhamento pOI' esfera orçamentária.
grupos de despesa. fontes de 1'8OJI'SOS. mOC1alidades de aplicação 8 iden1ificadores de uso.

Art. 48. Enquanto não dispuser de qualil'icaçao técnica para análise de IIlabIlidade ecol1Õmico
fmanceira C1e P\'0\61Ds e avaliação de risco do$ tornadores. a ADA e a ACENE firmarão l:Ol1\Iflnio 0\1
contrato com entidades federais detentoras de reconhecida experi6ncia naquelas matérias.

Parágrafo úniCO. Ato do Chefe do Poder Ex8cuM reconhecerâ. por proposta do Ministro de
Estado da Integração Nacional. a quallfic:ação das Agências para o exercicio da competência a que se
retere o caput.

M.4a. 06 beneficiáOol> de projelol; aprovildoa e em lmplantao;i\l. delide que atenllk;las a~

conc!içOes espec/tlcas de cada Fundo ou lWla de financiamento. poderclo optar pela sistemátlca:

I - de investimento do Fundo de Desenvolvimento da Am~iae do Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste; ou

II - de financiamento dos FuncJos Consti1ucionais do Norte e Nordeste ou de outras linhas de
flfl8nciamento a cargo de in$1iIuições financeiru federais.

Parágrafo único. As programaçc'leli orçamentárias anualli do& Fundos de que trata o inciso 11
contemplarao dOlaÇOes destinadas ao atendimento do disposto neste artigo.

Ar1. 50. Ficam revogados:

I· a art. 34 da Lei rf13.99!5. ó814 decJeDmbro ó81961;

11- CltI arts. 19 a 23 da Lei rP 4.239. de 27 de iunho de 1963;

111 • os arts. 17 a 24 da lei rf14.869. de til de dezembro ele 1965;

N -a allnea Oba e 06 §§ 111 a 15 do art. 7SIda Lei n'l5.114. de 27 de outubro de 1966;

v - os arts. 38 a 43 da Lei nlI5.soe. de 11 de outubro de 1968;
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VI· OS §§ 1Q a 7fl do art. 112, os arts. 2Sl, 411, sR. 15 e 16 do Dec:refo..l.ej nSl756. de 11 de
agosto de 1969;

VII - os arts. 10, ~. 4Q. sa e 6'l de Deaeto-l.ei Wl880. de 18 de setembro de 1969;

VlI(· o ano 1Q ao 08creto-Lei rfl.1.267, de 12 de abril de 1973;

IX· o Oeaeto-Lei n'Z 1.345. de 19 de setembro de 1974;

x-as a1lneas "a". "b" e IOg" do parágrafo único do art. 1Q• a atines "a" do inciso , e o inciso
V do art. 11 do Oecreto-lei nA 1.316. de 12 de dezembro de 1974;

XI - o Oecreto-lei nQ 1.653. de 21 de dezembro de 1978:

XII- os arts. 10 e JQ do Decreto-Lei n'l1.734. de 20 de dezembro de 1979;

x,m - o art. 11i1 do Decreto-Lei nlil 2.089. de 27 de dezembro de 1983;

XIV - o Decreto-Lei nO 2.250. de 26 de fevereiro de 1985:

xv - a Lei nQ 7.918. de 7 de dezembro de 1987;

XVl - o inciso lU do art. 12 do Oecreto-Lei n'l2.391. de 21 de dezembro de 1987;

XVII - a alínea "a" do ir1Ciso IV do art. 1R da Lei nQ 8.034. de 12 de abril de 1990:

XV"'· o inciso I do art. 1{lda Lei nlI8.167. de 16 de abril de 1991;

Xl>< - o § 1Q dO art. ~ da lei nQ 9.532. de 10 de dezembro de 1997; e

XX - o art. 18 da Lei nR 4.239. de 27 de jUnho de 1963. e a aUnea "b" do art. 1'1 do Decreto
Lei nA 156. de 11 de agosto de 1969, reasalvado o direito previsto no art. 90 da lei ~
8.167. de 16 de janeiro de 1991, para as pessoas que já o tenham exercido. até o final do
prazo prtMsto para a implantação de seus projetos. desde que estejam em situação de
regularidade. aJmpridos todos os requisitos prevtstos e os cronogramas aprovados.

Art. 51. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília. 2 de maio de 2001: 18()Q da Independência e 1130 da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PtKIro Malan
Menus Tawres
Femando Bezerra

Este texto não substitui o publicado no O.O.U. de 3.5.2001
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SUBEMENDA NI 1

Quinta-feira 12 53995

Dê-se ao § 1Q do aft. 411 do Substitutivo da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior a seguinte redação:

-AIt. 411 .

§ 19 As mslCB.dorias produzidas. beneficiadas ou
industrializadas na Rsgijo da FronteiIa Sul, quando saírem
dIIsta para qualquer ponto do territórío nacional, estarão
sujeitas ao pagamento do imposto de irrportação sobre as
matérias-primas ou par1lIS e componentes ilTfJOl1ados,
existentes no produto, com uma lfIdução percentual da
alíquota de importação igual ao percentual do valor
adicionado no processo de industriBNzação locaJ em relação
ao custo total da mercadoria.

........................................................................................ " .

Sala da Comissão. em 29 de novembro de 2001.

Dep ~~R
\=t1~UN~

SUBEMENDA NSl2

Suprima-se a alínea -a" do parágrafo único do art. E)Q do

Substitutivo da COmiSsão de OesenvoMmento Urbano e Interior e renumere-se
os dispositivos restantes para. respectivamente. incisos I. II e 111.

sala da ComissãO.~~ d~ novembro de 2001.

De~~~NJOR
\ Relat;HJ~
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SUBEMENDA tft 3

Dezembro de 2002

Dê-se ao art. 10 do SUbstitutivo da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior a seguinte redação:

"Art. 10. A renúncia de receita decorrente da
implantação do PDRFS develá ser compensada, de acordo
com o disposto no ano 14 da Lsi Comp/emsntar nR 101. de 4
de maio as 2000, com a ampliação da base dfI cálCulo dos
tributos federais decorrentes do crescimento real da
atividade económica...

sala da Comissão.~ de novembro de 2001.

Dep-~1~ FETT~·IOR
( Rela':".tU

SUBEMENDA NV 4

Altera-se a redação do art. 1li do Substitutivo da Comissão

de Desenvolvimento Urbano e InteriOr. incluindo-se na composição do órgão

gestor 00 Programa de Desenvolvimento da Região da Fronteira Sul um

represemante do "Fórum de Desenvolvimento Integrado e Sustentável da

MesOrnJgião Metade Sul do RS' e um representante do Ministério da Integração

Nacional.

Saia da Comissão, em 29 de novembro de 2001.

De ~A~R~o::tor ~

._-----------------,-------_..... __....
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A Comissão de Finanças e Tnbutação, em re\6lião ordinária realizada hoje,

concluiu. unanimemente, pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária

do Projeto de Lei nl! 3.203-8197 e do Substitutivo adotado pela Comissão de

Desenvolvimento Urbano e Interior e, no mérito, pela aprovação do Projeto na forma do

Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, com subernendas, nos

tefTTlOS do parecer do relator, Deputado Fetter Júnior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Jorge Tadeu Mudalen, Presidente;

Pedro Novais. Jocé Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presidentes; Félix

Mendonça, José MiJitão, Rodrigo Maia, SIMo Torres, Chico Sardelli. João Mendes,

Jorge Khoury, Armando Monteiro, Milton Monti, Car1ito Merss, João Coser, Ricardo

Berzoini, Edinho Bez, Fetter Júnior, Max Rosenmann, Pedro Eugênio, João Eduardo

Dado, Eujácio Simões, Roberto Argenta, Adolfo Marinho, Luiz Carlos Hauly, Nice

Lobão, Eni Voltolinl, Gonzaga Patriota e Rubens Furlan.

Sala da Comissão, em 12 de dezembro de 2001.

SUBEMENDA ADOTADA N° 1 • CFT

Dê-se ao § 111 do art. 411 do Substitutivo da Comissão de

Desenvolvimento Urbano e Interior a seguinte redação:

"An. 4° .

§ 1° As mercadorias produzidas, beneficiadas ou
industrializadas na Região da Fronteira Sul, quando saírem
desta para qualquer ponto do território nacional, estarão
sujeitas ao pagamento do imposto de importaçiJo sobre as
matérias-primas ou partes e componentes importados.
existentes no produto. com uma redu~ percentual da
alíquota de importação igual ao percentual do valor
adicionado no processo de industrialização local em relação
ao custo total da mercadoria.

....................................................................... .

Sala da Comissão, em 12 de dezembro de 2001.
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SUBEMENDA ADOTADA N° 2 • CFT

Dezembro de 2002

Suprima-se a alínea "a- do parágrafo único do art. 69 do

Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior e renumere-se

os dispositivos restantes para, respectivamente. incisos I, 11 e 111.

Sala da Comissão, em 12 de dezembro de 2001.

SUBEMENDA ADOTADA N° 3 • CFT

Dê-se ao art. 10 do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento

Urbano e Interior a seguinte redação:

•Art. 10. A renúncia de receita decorrente da implantação do
PDRFS deverá ser compensada, de acordo com a disposto no art.
14 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, com a
ampliação da base de cálculo dos tributos federais decorrentes do
crescimento real da atividade econômica. "

Sala da Comissão, em 12 de dezembro de 2001.
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SUBEMENDA ADOTADA N° 4 • CFT
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Altera-se a redação do art. 111 do Substitutivo da Comissão de

Desenvolvimento Urbano e Interior. incluindo-se na composição do órgão gestor do

Programa de Desenvolvimento da Região da Fronteira Sul um representante do "Fórum

de Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Mesorregião Metade Sul do RS" e um

representante do Ministério da Integração Nacional.

Sala da Comissão, em 12 de dezembro de 2001.
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Com a proposição em epígrafe, apresentada
originalmente pelo saudoso Deputado Nelson Mar
chezan, propugna-se pela instituição de um Progra
ma de Desenvolvimento da Região da Fronteira Sul
(PDRFS), definindo o formato de sua gestão, preven
do mecanismos de estímulo e critérios de seleção de
projetos prioritários incentivados, criando um fundo
de capitalização e dando outras providências, com o
intuito de fomentar o desenvolvimento econômico e
social dos municípios do sul do Estado do Rio Grande
do Sul, a Região da Fronteira Sul, também chamada
de Metade Sul.

Desarquivada no inicio da presente legislatura,
a pedido do nobre Autor, a proposição foi inteiramente
refundida e ampliada, mantidos seu objetivo e estru
tura e acrescidas tinturas sociais, mediante substituti
vo aprovado por unanimidade, em sessão de 1° d~

dezembro de 1999, pela Comissão de DesenvolvI
mento Urbano e Interior.

O novo texto foi aprovado sem ressalvas, unani
memente, pela Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, em sessão de 14 de junho de 2000.

Consultado pela Comissão de Finanças e Tribu
tação, o Ministério da Fazenda manifes~ou-se, se~ ti
tubeios, desfavoravelmente à aprovaçao do proJeto,
ressaltando a repercussão negativa das renúncias
fiscais federais sobre as receitas partilhadas com os
Estados e Municípios e lembrando as notórias distor
ções observadas na experiência com programas aná
logos nas regiões Norte e Nordeste.

Não obstante, a Comissão de Finanças e Tribu
tação houve por bem aprovar por unanimidade, no
mérito, em sessão de 12 de dezembro de 2001 , a pro
posição em foco, na forma do substitutivo da CDUI,
com quatro subemendas, por virtude de uma das
quais, a de n° 3, considerou s~nada ~ in.?dequação
orçamentária e financeira, mediante a flcçao segundo
a qual as renúncias de receitas decorrentes do ~ro

grama preconizado seriam compensadas pela hipo
tética "ampliação da base de cálculo dos tributos fe
derais decorrentes (sic) do crescimento real da ativi
dade econômica".

Nas três demais subemendas adotadas, a Co
missão de Finanças e Tributação pretendeu suprimir
dois pequenos trechos do substitutivo da CDUI, ex
clusivamente por considerá-los inconstitucionais, e
acrescentar mais dois participantes ao esquema de

gestão do programa. A aprovação do mérito se fez, na
CFT, mediante fórmula genérica, sem esmiuçar refle
xão a respeito do efetivo mérito tributário das medidas
aprovadas, sendo substituída, a cabível reflexão tribu
tária, pela reprodução de elogios às supostas vanta
gens, sociais e políticas, da execução do programa.

O feito vem a esta Comissão, na forma regimen
tal, para exame da constitucionalidade, juridicidade,
regimentalidade e técnica legislativa, constando, se
gundo termo exarado em 18 de março de 2002 pela
Secretaria desta CCJR, não terem sido apresentadas
emendas no prazo em que poderiam ser recebidas.

11 - Voto do Relator

Tenho enorme apreço por este projeto. Ou, di
zendo melhor, pelas intenções generosas que deram
origem a este projeto. Ainda que a forma jurídica, er:n
que aquelas intenções se corporificaram, possa ~er~

ficar-se inviável, resta que o intento de procurar elimi
nar uma nódoa, na geografia econômica e social da
Metade Sul do Rio Grande do Sul, ostenta inegável
mérito intrínseco, que quero ressaltar.

Não me estenderei a esse respeito, já que a mis
são que me incumbe, na presente fase procedimen
tal, não admite manifestação sobre o mérito da propo
sição. Mas gostaria de deixar aqui registrada, de ma
neira franca, e mesmo "contundente", minha entu
siástica solidariedade em relação à meta de política
pública consistente em promover o desenvolvimento
da Metade Sul de nosso Estado mais meridional, pois
suas imensas e esquecidas carências estão a clamar
pela atenção dos homens públicos deste País.

Mas, aqui, o exame da técnica jurídica deve so
brepor-se aos vínculos afetivos e eleitorais, sem ex
cluí-los. A constatação de um acúmulo de vícios jurí
dicos poderia conduzir ao sepultamento da proposi
ção, se não houvesse, como decerto .há, o e~pe.nho

em procurar saná-los por todos os meios ~O~SIV~IS:a
fim de preservar uma iniciativa que tem mentos indiS
cutíveis.

Nos termos do art. 32,111, a do Regimento Inter
no desta Casa, compete a esta Comissão pro~u~c~

ar-se quanto aos aspectos constitucional, legal, Jundl
co, regimental e de técnica legislativa.

De seu exame, parecem, à primeira vista, aten
didas as determinações constitucionais relativas à
competência material e legislativa da União (CF, ~d.

21, IX e 22,1), sendo atribuição do Congresso Na~I~

nallegislar sobre a matéria (CF, art. 48), m~diante I~I

ciativa concorrente (CF, ad. 61), com postenor sançao
do Presidente da República (CF, ad. 66).
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Verifica-se, contudo, que já o art. 1° da proposi
ção em foco esbarra, desde logo, em inconstituciona
lidades e injuridicidades. Pretende criar um programa
de desenvolvimento regional e designar alguns inte
grantes que deveriam participar, "na forma do regula
mento ", da composição do organismo regional res
ponsável pela gestão do plano de desenvolvimento,
"através (sic) dos Ministérios" (são citados cinco mi
nistérios).

O substitutivo adotado pela Comissão de De
senvolvimento Urbano e Interior manteve a menção a
regulamento, especificou a exigência de um repre
sentante de cada um dos cinco ministérios e ampliou
o rol dos membros obrigatórios, incluindo mais quatro
representantes de setores regionais e locais.

Está claro que, por um lado, se a União pode
editar normas sobre ações de índole regional, estará
forçada a fazê-lo, desde a vigência da Constituição de
1988, na moldura normativa de Lei Complementar,
em virtude do imperativo constitucional do art. 43, §
10, I e 11, enquanto queira dispor sobre condições para
integração de regiões em desenvolvimento e também
para dispor sobre a composição dos organismos regi
onais que executarão, na forma da lei (e não de regu
lamento) os pianos regionais. Invoco, nessa linha, os
precedentes das leis complementares n° 94, de 1998,
n° 112, de 2001 nO 113, também de 2001.

Portanto, a proposição em exame sucumbe, já
de ingresso e em seu próprio âmago, a crivos de
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Primeiro, por formalizar-se em espécie normativa ina
dequada, a saber, em mero projeto de lei ordinária,
quando só poderia consubstanciar-se em projeto de
lei complementar. E segundo, por atribuir a regula
mento determinações que são da essência da lei, e
no caso, de lei complementar, a qual encerra, por ex
pressa disposição constitucional, matéria indelegável
(CF, art. 68, §1°).

Outro ponto essencial, que qualifica o âmago da
proposição, é seu âmbito de aplicação, que constitui
requisito indispensável de validade formal da norma
jurídica. A proposição o define no § único do art. 1°, de
maneira genérica, mais uma vez entregando a regu
lamento' a incumbência de especificá-lo.

A proposição original cita 'bs municípios da Re
gião Sul do Estado de Rio Grande do Sul, incluindo,
conforme o regulamento, as Sub-Regiões Campa
nha, Central, Centro-Sul, Fronteira Oeste, Sul e Vale
do Rio Pardo" O substitutivo acima mencionado am
pliou essa definição genérica, do âmbito de aplica
ção, para acrescentar ao litoral", ou seja, literalmente,

o litoral inteiro, inclusive na parte economicamente
mais desenvolvida, que extrapola a Metade Sul.

Essa nova determinação, além de pecar por ser
tão inespecífica quanto as anteriores, introduz urna
contradição insolúvel já na própria delimitação do ob
jeto e do alcance da norma. Primeiro, porque o litoral
constitui uma outra realidade geoeconômica e social
distinta daquela que o projeto original pretendia
abranger, sendo sua parte sul toda constituída por
áreas de proteção ambiental, que deveriam ser pre
servadas ao abrigo de voracidades empresariais. E
segundo, porque o litoral se estende ao longo de todo
o espichado lado teste e nordeste do Estado e des
borda nitidamente do contorno da Metade Sul ou Fron
teira Sul, que constitui o alvo explícito da proposição.

A delimitação precisa do âmbito de aplicação da
norma, com a enumeração exatamente identificada
dos municípios abrangidos, é requisito fundamental
de validade e de aplicabilidade da norma. Não é juridi
camente possível delegar, para a discricionariedade
do regulamento, que se cinge a aspectos operaciona
is, dimensões essenciais da lei, como seu fundamen
tai âmbito de aplicação. Os precedentes acima cita
dos ostentam, corretamente, a enumeração taxativa,
e isenta de ambigüidades, dos nomes de cada um e
de todos os municípios abrangidos.

Mas não terminam ai as dificuldades que se
suscitam sob este ângulo inicial da análise. Não bas
taria enumerar os municípios abrangidos e cuidar de
que a localização deles não estivesse em contradição
com os limites da Região designada como alvo da
norma. Para merecer a intervenção de políticas públi
cas federais integradoras, seria preciso que a Região
constituísse efetivamente uma Região Integrada, a
saber, um complexo geo-econômico que ultrapassas
se as fronteiras de um único Estado, pois, caso con
trário, não haveria razão para a União se imiscuir em
problemas que incumbem à administração interna do
Estado federado.

Porquanto não se trata, aqui, de um caso pontu
ai de zona franca ou de zona de processamento de
exportações, e, sim, de um plano ou programa de de
senvolvimento e integração regional tendente à redu
ção de desigualdades regionais, seria forçoso reco
nhecer que o quadro constitucional em que isso é
possível, e assim tem sido interpretado nos casos
precedentes, ao abrigo do ad. 43 da CF, pressupõe a
inclusão de municípios pertencentes a pelo menos
dois Estados, sem o que não se teria Região Integra
da, nem política regional de integração e desenvolvi
mento econômico.
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Neste passo, sem contestar a jurisprudência
consolidada, devo observar que os casos preceden
tes incluíram dois ou mais Estados porque naqueles
casos coincidiu de isso ser possível. Mas a eqüidade
e o bom senso mais elementares são suficientes para
fazer perceber que a partir desses casos, por sinal
pouco numerosos, não se pode construir, mediante
um método indutivo tão precário, uma interpretação
excludente, que implicasse discriminação contra as
regiões de fronteira com países estrangeiros, as qua
is não são menos Regiões, potencialmente integráve
is, apenas porque nelas não é possível aglutinar mu
nicípios de mais de um Estado.

A interpretação excludente é absurda, e deve
ser rejeitada como tal, porque implicaria tornar letra
morta a regra constitucional, do art. 43, para todas as
partes do País fronteiriças com o exterior. Seria pa
tentemente absurdo imaginar-se que toda a gigantes
ca fronteira externa do Brasil pudesse ter sido excluí
da pelo Constituinte da possibilidade de sediar pólos
de desenvolvimento, e que ficasse condenada ao
atraso, apenas para salvar uma interpretação visivel
mente preguiçosa de um dispositivo constitucional.

Resulta portanto, desta análise inicial, que o ob
jeto da proposição, para tornar-se juridicamente pos
sível, implica, se não redefinir a região, pelo menos
remover a parte do litoral que não lhe pertence, espe
cificar os municípios que ela abrange, excluída a dele
gação disso a regulamento, e reformular a proposição
sob forma de projeto de lei complementar, nos termos
do art. 43 da CF.

Acrescem razões suplementares a tornar impe
rativa a adoção de lei complementar. Uma delas tem
sede no art. 23, § único, da CF, onde se exige lei com
plementar para dispor a respeito da cooperação entre
os entes federados com vistas ao equilíbrio do desen
volvimento.

Segunda Jazão, com esteio no art. 163, VII, da
CF, está em que os incentivos creditícios, como os
que estão previstos no art. 5° da proposição em exa
me, envolvendo instituições oficiais de crédito da
União, deveriam veicular-se ou nortear-se em parâ
metros de lei complementar.

Terceira razão está em que todo o módulo talvez
mais cobiçado da proposição, a saber, o elenco de in
centivos fiscais ali previstos no art. 4°, seria manifes
tamente descabido em uma única e mera lei ordinária
como está proposto. Pois, com fundamento no art.
150, § 6°, da CF, tais isenções ou reduções tributárias
deveriam formalizar-se necessariamente em instru
mentos normativos individualizados, específicos para

cada tributo ou contribuição, tratando exclusivamente
de cada um dos benefícios referidos. Trata-se tam
bém de matéria reservada à lei e insusceptível de re
legar-se a regulamento, como está proposto, tanto no
projeto original quanto no substitutivo.

Esse dispositivo, notavelmente pletórico, do
art. 4° da proposição, que inclui sete incisos e três
parágrafos na inicial, os quais o substitutivo da Co
missão de Desenvolvimento Urbano e Interior refor
mulou, não sem desdobrar nada menos de onze alí
neas suplementares, contém assunto de acentuado
interesse e de natureza quadradamente tributária,
cuja apreciação de mérito incumbe à Comissão de
Finanças e Tributação.

Seria evidentemente desejável que, num pro
cesso legislativo transparente e exemplar, fosse de
senvolvida uma avaliação aprofundada das vanta
gens e desvantagens desse elenco de incentivos fis
cais, não só para o segmento empresarial, mas para
o interesse público em geral. Isso não foi feito. A CFT
manteve-se silente a esse respeito, optando por for
mular aprovação genérica, sem justificação, como
que postulando que o mérito dos benefícios tributári
os fosse axiomático e dispensasse demonstração.

A CFT preferiu limitar-se a emendar quadrupla
mente o texto. Primeiro e segundo, para suprimir dis
posições atinentes, uma ao ICMS, outra à vinculação
de receita a programa, sem exprimir rejeição do res
pectivo mérito tributário, mas expressando veredicto
exclusivamente sobre a respectiva inconstitucionali
dade. Como o exame de constitucionalidade incumbe
a CCJR, o art. 55 do RICO manda ignorar tal veredicto
e reputá-lo não escrito. Omitindo o exame circunstan
ciado do mérito tributário da parte mais substancial
da proposição, a CFT se deteve sobre esses dois inci
dentes constitucionais, mas silenciou a respeito das
injuridicidades apontadas mais acima em colisão
frontal com o art. 150, § 6°, da CF.

O quarto emendamento pretendeu incluir novos
integrantes no organismo regional responsável pela
gestão do programa. Como a pretensão não encontra
abrigo nas competências de natureza tributária e fi
nanceira da CFT, sucumbem ao mesmo tratamento
do art. 55 do RICO.

A terceira emenda pretendeu contornar os im
perativos da lei de responsabilidade fiscal, esgrimin
do contra os argumentos do parecer da Secretaria da
Receita Federal, no exercício da legítima competên
cia regimental terminativa, que tem a CFT, para verifi
car a adequação e compatibilidade orçamentária e fi
nanceira da proposição.
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Embora lhe coubesse apreciar o mérito tributá
rio, e não avaliar a constitucionalidade, não errou a
CFT nas avaliações que escolheu exprimir. São, sim,
evidentemente contrários aos arts. 151, 111, 155, li, e
167, IV, da CF, as disposições, inexistentes na propo
sição original, introduzidas pelo substitutivo da CDUI,
em seus art. 4° § 1° e art. 6°, § único, a no que são ati
nentes, um, ao ICMS, tributo de competência estadu
al, e outro, à vinculação do produto da arrecadação
de impostos a fundos e programas.

Reputo também evidentemente inconstitucional
a disposição do art. 7° da proposição inicial, suprimi
da no substitutivo da CDUI, que pretendia entregar,
ao Governo Federal, desmedidos e imperiais poderes
desapropriatórios sobre toda a metade sul do territó
rio do Estado do Rio Grande do Sul!

A cláusula de regulamentação, do art. 9° da pro
posição inicial e art. 11 do substitutivo da CDUI, mais
do que inócua, é inconstitucional, conforme reiterada
jurisprudência desta Comissão, cabendo ao Poder
Executivo exercer soberanamente seu poder regula
mentar, sob pena da injunção prevista no art. 5°,
LXXI, da CF.

A cláusula revogatória genérica, do art. 11 da
proposição inicial e art. 13 do substitutivo da CDUI, é
expressão de má técnica legislativa, combatida pela
lei complementar n° 95, de 1998.

Não posso omitir, por fim, o exame de outra di
mensão crucial da análise, que tange á questão, preli
minar, da iniciativa. Como a atuação regional da
União, em tudo que envolva a planificação e progra
mação regionalizada e a organização de entes da ad
ministração pública, pressupõe iniciativa legislativa
do Poder Executivo (CF, art. 165, §§ 1° e 4° art. 43 e
art. 61, § 1°, e), resulta que, a rigor, a maior parte da
proposição sob exame estaria prejudicada por vício
de iniciativa.

É certo que não cabe ao Poder Legislativo imis
cuir-se em matéria administrativa e instituir progra
mas regionais de desenvolvimento. Eventual lei auto
rizativa sobre essa matéria seria inócua, pois, indis
cutivelmente, o Poder Executivo não sofreria sanção
nenhuma pelo seu descumprimento, podendo, se
gundo seus próprios critérios, nesse âmbito, fazer o
que lhe aprouver, como entender adequado, quando
achar oportuno e se isso lhe convier.

Não é por menos que esta Comissão, em sua Sú
mula nO 1, proferiu o veredicto de que "projeto de lei, de
autoria de Deputado ou Senador, que autoriza o Poder
Executivo a tomar determinada providência, que é de
sua competência exclusiva, é inconstitucional".

A única brecha que subsiste aos óbices intrans
poníveis dessa lógica cerrada está em seguir a estei
ra dos precedentes em vigor, admitidos como consti
tucionais, das mencionadas leis complementares nOs
94/98, 112/01 e 113/01.

As inconstitucionalidades antes apontadas afigu
ram-se insanáveis no contexto do instrumento norma
tivo ordinário sob exame. Só vejo uma maneira, talvez
juridicamente pouco ortodoxa, de remover tais obstá
culos, na esteira dos poucos precedentes observados
na Casa. Consiste em propor, como substitutivo, um
projeto de lei complementar, corporificando as altera
ções saneadoras necessárias, evitando encerrar ago
ra este procedimento legislativo para deflagrá-lo mais
adiante com grandes prejuízos de oportunidade.

Essa transfiguração da moldura normativa, por si
SÓ, acarreta inevitavelmente cedo número de ajustes
que não têm como evitar inovações que envolvam análi
se de mérito. Numa visão regimental de exagerado rigo
rismo, tudo isso teria que percorrer novamente o pro
cesso legislativo desde o inicio, a pretexto de que a
CCJR não teria competência regimental para estatuir
disposições novas cujo mérito não tivesse sofrido prévia
apreciação nas respectivas Comissões temáticas.

Também neste passo convém recorrer ao mais
alto descortino jurídico e espírito público para conce
der que tal procedimento, se não é recomendável
para todos os casos, pode ser tolerado excepcional
mente, sem violentar o processo legislativo e sem ex
cluir o contraditório, em nome do dinamismo e da efi
ciência, da urgência e do interesse público.

Por medida de economia processual, saltam-se
etapas, evita-se a duplicação desnecessária do périplo
pelas Comissões, aproveitando-se as apreciações por
elas já consumadas, sem que isso, a meu ver, ocasio
ne prejuízo ao processo legislativo, já que, uma vez
aprovado o substitutivo, sob a nova moldura normativa
de lei complementar, será renumerada e deverá seguir
a plenário, reabrindo-se prazo para emendas e satisfa
zendo o requisito do quorum qualificado.

Reconheço que esta solução legislativa, a edi
ção de lei complementar autorizativa de criação de
RIDE (região integrada de desenvolvimento econômi
co), deixa muito a desejar segundo o critério da eficá
cia. As RIDES previstas até o momento formalizaram
se num pequeno elenco de leis complementares, que
são por vezes criticadas, enquanto dotadas de acen
tuado componente ornamental. A experiência mostra
que o Poder Executivo não tem manifestado nenhum
entusiasmo notável na execução das respectivas pre
visões normativas.
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Tais entidades vicejaram no Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, mas continuam faltando no extremo
sul do País para coordenar e organizar a superação
de carências tão enormes quanto pouco lembradas.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso, em seu
discurso de posse, apontou essa lacuna, e seu Go
verno desencadeou providências. O Governo do
Estado do Rio Grande do Sul instituiu o Gabinete da
Metade Sul, e a sociedade e os empresários já se mo
bilizam. Este projeto, nos limites em que pulsa com
objetiva possibilidade jurídica, vem suprir essa lacuna
e merece total apoio.

Pelas razões expostas, sou pela antirregimenta
Iidade das Subemendas nOs 1, 2 e 4 adotadas pela
Comissão De Finanças e Tributação, e, pela Constitu
cionalidade, Legalidade, Juridicidade, Regimentalida
de e boa Técnica Legislativa do Projeto de Lei N°
3.203, de 1997, do substitutivo aprovado pela Comis
são de Desenvolvimento Urbano e Interior, pela Co
missão de Economia, Indústria e Comércio e pela Co
missão de Finanças e Tributação, e, da Subemenda
N° 3 Adotada pela Comissão de Finanças e Tributa
ção, tudo na forma do Substitutivo do Relator.

Sala da Comissão, 12 de junho de 2002.- Depu
tado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Região Administrativa Integridade Desen
volvimento do Pólo Fronteira Sul e Instituir
o Programa Especial de Desenvolvimento
do Pólo Fronteira Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° E o Poder executivo autorizado a criar,

para efeitos da articulação da ação administrativa da
União e do Estado do Rio Grande do Sul conforme
previsto nos arts. 21, inciso IX, 43, e 48, inciso IV, da
Constituição Federal, a Região Administrativa inte
grada de Desenvolvimento do Pólo Fronteira SuL.

Parágrafo único. A Região Administrativa de
que trata este artigo é constituída pelos seguintes
Municípios:

a) Região Campanha: Acegua/Colônia Nova,
Bagé, Caçapava do Sul, Candiota, Dom Pedrito. hu
lha Negra e Lavras do Sul;

b) Região Central: Agudo, Cacequi, Cachoeira
do Sul, Cerro Branco, Dilermando de Aguiar, Dona
Francisca, Faxinal da Soturno, Formigueiro, Itaara, Ivo
rá. Jaguari, Jari, Júlio de Castilhos, Mata, Nova Espe-

rança do Sul, Nova Palma, Novos Cabrais, Paraíso do
Sul, Pinhal Grande, Ouevedos, Restinga Seca, Rincão
dos Cabrais, Santa Maria, Santiago, são Francisco de
Assis, São João do Polêsine, São Martinho da Serra,
São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Sil
veira Martins, Toropi, Tupanciretã, Unistalda e Vila
Nova do Sul;

c) Região Centro-Sul: Arambaré, Arroio dos Ra
tos, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Butiá, Camaquã,
Cerro Grande do Sul, Charqueadas, Chuvisca, Dom Fe
liciano, Guaíba, Mariana Pimentel, Minas do Leão, São
Jerônimo, Sentinela da Sul, Sertão Santana e Tapes;

d) Região Fronteira Oeste: Alegrete, Barão do
Ouaraí, Itaqui, Maçambará, Manoel Viana, Ouaraí,
Rosário do Sul, Santana do Livramento, São Borja,
São Gabriel e Uruguaiana;

e) Região Sul: Amaral Ferrador, Arroio Grande,
Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Chui, Cristal, Her
vai, Jaguarão, Morro Redondo, Pedro Osório,

Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande,
Santa Vitória do Palmar, Santana da Boa Vista, São
José do Norte, São Lourenço do Sul, Tavares e Turuçu;

f) Região Vale do Rio Pardo: Candelária, Encru-
zilhada do Sul, General Câmara, Pântano Grande,
Passo do sobrado, Rio Pardo e Vale Verde;

g) Região Litoral: Capivan do Sul, Mostardas e
Palmares do Sul.

Art. 2° É o Poder Executivo autorizado a criar um
Conselho Administrativo para coordenar as atividades
a serem desenvolvidas na Região Administrativa Inte
grada de Desenvolvimento do Pólo Fronteira Sul.

§ 1° As atribuições e a composição do Conselho
de que trata este artigo serão definidas em regula
mento, dele participando representantes do Ministé
rio da Agricultura e do Abastecimento, Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mi
nistério da Fazenda, Ministério da Ciência e Tecnolo
gia, Ministério da Integração Nacional, do Governo do
Estado do Rio Grande do Sul, da Fárum de Desenvol
vimento Integrado e Sustentável da Mesorregião Me
tade Sul do RS, dos municípios, dos empresários e
dos trabalhadores da região abrangida.

§ 2° Incluem-se entre as atribuições do Conselho
de que trata este artigo:

a) indicar estudos de viabilidade técnica que
identifiquem oportunidades de investimentos que me
lhor se adeqüem e aproveitem as potencialidades da
Região;

b) encaminhar as decisões aos órgãos federais
responsáveis para que financiem, diretamente ou

,_...... ·"~._"._. ' M ' _
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através de convênios Dom o Estado do Rio Grande
do Sul ou municípios interessados da região da Fron
teira Sul, assistência técnica e consultaria gerencial e
mercadológica para a implantação dos empreendi
mentos industriais e agro-industriais, bem como os
demais investimentos necessários em infra-estrutura.

Art. 3° É o Poder Executivo autorizado a insti
tuir o Programa Especial de Desenvolvimento da
Região Administrativa Integrada de Desenvolvi
mento do Pólo Fronteira Sul, com o objetivo de pro
mover o desenvolvimento econômico e social da re
gião, pela atração de novos investimentos e estí
mulo à recuperação econômica e financeira dos
empreendimentos existentes, fazendo uso, entre
outros definidos em lei ou regulamento, dos seguin
tes mecanismos:

I - concessão de benefícios fiscais;

li - linhas especiais de crédito

111- fundo de desenvolvimento regional;

IV - apoio à criação de centros industriais e
agro-industriais;

V - investimentos públicos em setores e ativida
des prioritárias.

Art. 4° A definição dos projetos prioritários, no
âmbito do Programa de que trata o artigo anterior,
levará em conta os seguintes critérios:

I - o incremento da oferta de emprego e da ren
da na Região;

11 - investimentos na formação e capacitação
escolar e profissional para o desenvolvimento integra
do da Região;

111 - garantia dos direitos trabalhistas e conces
são de benefícios sociais aos trabalhadores;

IV - preservação do meio-ambiente, recupera
ção das áreas desertificadas e exploração racional
dos recursos hídricos;

V - incorporação de tecnologias de produto e
processo na produção compatíveis com o estado da
arte e da técnica, levando em conta, na medida do
possível, as tradições da economia regional e o uso
intensivo de insumos locais;

VI - níveis crescentes de produtividade e com
petitividade;

VII - reinvestimentos de lucros na Região.
Parágrafo único - Será dada preferência a pro

jetos de implantação de complexos e centros integra
dos que tenham maiores efeitos diretos e indiretos na
economia regional.

Art. 5° Os projetos considerados prioritários no
âmbito do Programa de que trata o art. 3° poderão,
desde que atendam nível de industrialização local
compatível com o processo produtivo básico, na for
ma da lei, fazer jus a:

I - redução do imposto sobre Produtos Industri
alizados incidente:

a) até cem por cento, sobre máquinas, equipa
mentos, aparelhos, instrumentos e materiais, seus
respectivos acessórios, sobressalentes e ferramen
tas, destinado ao ativo imobilizado das empresas;

b) até cinqüenta por cento, sobre os bens produ
zidos.

11- redução do Imposto de Importação incidente:
a) até cem por cento sobre máquinas, equipa

mentos, aparelhos, instrumentos e materiais, seus
respectivos acessórios, sobressalentes e ferramen
tas, destinado ao ativo imobilizado das empresas;

b) até noventa e cinco por cento sobre matéri
as-primas, partes, peças, componentes, conjuntos e
subconjuntos, acabados e semi-acabados, destinados
à produção da empresa beneficiária e ao atendimento
do mercado de reposição dos bens respectivos.

111 - depreciação acelerada, calculada pela apli
cação da taxa de depreciação usualmente admitida,
multiplicada por dois, sem prejuízo da depreciação
normal das máquinas, aparelhos e instrumentos no
vos destinados ao uso na produção industrial e
agro-industrial, incorporados ao ativo fixo da adqui
rente até completar dez anos da publicação desta lei
complementar;

IV - isenção do adicional de frete para renova
ção da Marinha Mercante - AFRMM;

V - redução do Imposto sobre a Renda das Pesso
as Jurídicas nos projetos de instalação, modemização,
ampliação ou diversificação, observados os termos da
Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

§ 10 As mercadorias produzidas, beneficiadas
ou industrializadas na Região da Fronteira Sul, quan
do saírem desta para qualquer ponto do território na
cional, estarão sujeitas ao pagamento do imposto de
importação sobre as matérias primas ou partes com
ponentes importados, existentes no produto, com
urna redução percentual da alíquota de importação
igual ao percentual do valor adicionado no processo
de industrialização local em relação ao custo total da
mercadoria.

§ 2° Os prazos constantes da Lei n° 9.532, de 10
de dezembro de 1997, para a redução do Imposto de
Renda e adicionais não restituíveis, nos termos do Pro
grama de que trata o art. 3° desta lei, passam a ser:
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a) setenta e cinco por cento da data de publicação
desta lei complementar até cinco anos depois;

b) cinqüenta por cento por cinco anos a contar do
período decorrido, constante da alínea anterior, e o vinte
e cinco por cento por cinco anos a contar do período de
corrido, constante da alínea anterior.

§ 3° Para os efeitos desta lei complementar con
sidera-se:

a) produto industrializado, aquele resu~ante de
operações de transfonnação, beneficiamento, monta
gem e recondicionamento, como definidas na legislação
do Imposto sobre Produtos Industrializados, e

b) processo produtivo básico, ao conjunto míni
mo de operações, no estabelecimento fabril ou agro
fabril, que caracteriza a efetiva industrialização de de
terminado produto.

Art. 6° Os estabelecimentos oficiais de crédito
deverão, na forma da lei, estabelecer linhas de finan
ciamento próprias e favorecidas para os projetos de
instalação, modernização, ampliação e diversificação
de empreendimentos no âmbito do Programa de que
trata o art. 3° desta lei complementar.

§ 1° As linhas de financiamento favorecidas de
verão ser sempre fixadas com a redução de um terço
da taxa mensal nominal mínima estabelecida para
projetos dessa natureza.

§ 2° Serão também abertas linhas de financia
mentos favorecidas específicas, desde que não pas
síveis de cobertura por outros recursos a fundo perdi
do, no âmbito do Programa de que trata o art. 3° desta
lei complementar, para:

a) projetos de preservação ambiental, recupera
ção de áreas desertificadas, regularização hidrográfi
ca e desenvolvimento de recursos hídricos;

b) investimentos na área do turismo e de recu
peração do patrimônio histórico;

c) aproveitamento e beneficiamento de recursos
minerais;

d) aproveitamento de novas matrizes energéti
cas da Região da Fronteira Sul, como o gás natural,
entre outros;

e) novos investimentos, recuperação e manuten
ção da infra-estrutura de energia elétrica, de saneamen
to, de transportes, de comunicações, entre outras.

f) Apoio aos investimentos da agricu~ura familiar
e de pequenos produtores rurais, incluindo escolas
para capacitação escolar e profissional, patrulhas agrí
colas para abertura e manutenção de estradas, açu
des e obras afins, e colonização e reforma agrária.

Art. 7° Fica criado o Fundo de Desenvolvimento
da Região da Fronteira Sul, a ser gerido pelo colegia
do de representantes previsto no art. 2° desta lei com
p�ementar' e, operado pelo Banco do Brasil, com o ob
jetivo de financiar a recuperação econômica da Re
gião da Fronteira Sul do Estado do Rio Grande do Sul,
incluindo a reestruturação produtiva das atividades in
dustriais, agro-industriais e agropecuárias, a renegoci
ação das dívidas das empresas e a implantação de
projetos prioritários na Região.

Parágrafo único - Os recursos do fundo, a que
se refere o caput, será formado por:

a) dotações governamentais de origem federal
ou estadual, bem como auxilias, subvenções, contri
buições, doações de órgãos e entidades públicas ou
privadas, nacionais ou estrangeiras;

b) recursos resultantes de incentivos eventual
mente instituídos pelo Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, e

c) outras fontes estabelecidas em consonância
com a legislação vigente.

Art. 8° A renúncia de receita decorrente da im
plantação do Programa de que trata o art. 3° deverá
ser compensada, de acordo com o disposto no art. 14
da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000,
com a ampliação da base de cálculo dos tributos fede
rais decorrentes do crescimento real da atividade
econômica.

Art. 9° A União poderá firmar convênios com o
Estado do Rio o Grande do Sul e com os Municípios refe
ridos no parágrafo único do art. 1° com a finalidade de
atender ao disposto nesta Lei Complementar.

Art. 10. Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de junho de 2002. - De
putado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

Of. n° 1.290/02-P

Brasília, 25 de novembro de 2002

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

Senhor Deputado,
Encontra-se tramitando nesta Comissão o Pro

jeto de Lei n° 3.203/97, do saudoso Deputado Nelson
Marchezan, que "estabelece Programa de Desenvol
vimento da região da Fronteira Sul e dá outras provi
dências". O relator nesta Comissão, Deputado Men
des Ribeiro, em seu parecer argúi estar a proposição
formalizada em espécie normativa inadequada e soli-

-- _._--_•.. ,",._ ....,'_.,.~~_._--_....__..~'-,._'_ .._~.._.".,----.~".
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cita a sua transformação em projeto de lei comple
mentar, por medida de economia processual, aprovei
tando as apreciações já consumadas pelas outras
Comissões que muito aperfeiçoaram a matéria.

Encaminho o parecer do nobre parlamentar e
submeto a sua apreciação a solicitação da transfor
mação do Projeto de Lei n° 3.203/97 em Projeto de
Lei Complementar.

Respeitosamente, - Deputado Ney Lopes, Pre
sidente.

SGMIP n° 1.7284/02

Brasília, 10 de dezembro de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado NEY LOPES
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício n° 1.290/02-P, datado de

25 de novembro do corrente, solicitando a transforma
ção do Projeto de Lei n° 3.203, de 1997, do Sr. Nelson
Marchezan, que "estabelece Programa de Desenvolvi
mento da Região da Fronteira Sul e dá outras provi
dências" em projeto de lei complementar, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Mendes Ribeiro, co
munico-lhe que exarei despacho do seguinte teor:

"Considerando que a proposição versa
matéria própria de lei complementar, nos ter
mos do artigo 43, § 1°, incisos I e 11 da Cons
tituição Federal e, ainda, que a transforma
ção requerida não causará óbice à tramita
ção legislativa, defiro a transformação do PL.
n° 3.203/97 em projeto de lei complementar,
esclarecendo que a matéria será submetida
à apreciação do Plenário, nos termos do arti
go 24, inciso 11, alínea a, do RICD. Renume
re-se a proposição, oficie-se à Comissão Re
querente e, após, publique-se:'

Colho o ensejo para expressar a Vossa Excelên
cia protestos de apreço. - Aécio Neves, Presidente.

Considerando que a proposição versa
matéria própria de lei complementar, nos ter
mos do artigo 43, § 10, I e 11 da Constituição
Federal e, ainda, que a transformação requeri
da não causará óbice à tramitação legislativa,
defiro a transformação do Projeto de Lei nO
3.203/97 no Projeto de Lei Complementar de
n° 350, de 2002. Esclareço que a proposição,

após renumerada, deverá seguir diretamente
para a douta Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, em razão de já haver trami
tado pelas Comissões de mérito, e, posterior
mente, encaminhada à deliberação do Plená
rio, nos termos do artigo 24, inciso 11, alínea a,
do RICD. Renumere-se a proposição, oficie-se
à Comissão Requerente e, após, publique-se.

Em 10-12-02. - Aécio Neves, Presidente.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa, com substitutivo, do Projeto de Lei nO
3203-Gi1997 (transformado em Projeto de Lei Comple
mentar n° 350/2002), da Subemenda n° 3 da Comis
são de Finanças e Tributação e do Substitutivo da Co
missão de Desenvolvimento Urbano e Interior: pela in
juridicidade das Submendas nOs 1, 2 e 4 da Comissão
de Finanças e Tributação, nos termos do Parecer da
Relator, Deputado Mendes Ribeiro Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, 19or Aveli
no e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Colares,
Aldir Cabral, Alda Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rcdrigues, Coriolano
Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Peres,
Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José
Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mendes
Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson
Peliegrino. Nelson Trad, Oliveira Filho, Osmar Serraglio.
Paes Landim, Paulo Magalhães, Raimundo Santos, Re
gis Cavalcante, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Átila Lins,
Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Cleonâncio Fonseca,
Dilceu Sperafíco, Gilmar Machado, Lincoln Portela, Mau
ro Benevides, Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro
Irujo, Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.

PROJETO DE LEI N° 3.203-C, DE 1997
(Transformado em Projeto de Lei Complementar

N° 350, de 2002)

SUBSTITUTIVO ADOTADO

Autoriza o Poder Executivo a criar a
região Administrativa Integrada de De
senvolvimento do Pólo Fronteira Sul e
Instituir o Programa Especial de Desen
volvimento do Pólo Fronteira Sul.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É o Poder executivo autorizado a criar,

para efeitos da articulação da ação administrativa da
União e do Estado do Rio Grande do Sul, conforme
previsto nos arts. 21, inciso IX, 43, e 48, inciso IV, da
Constituição Federal, a Região Administrativa Inte
grada de Desenvolvimento do Pólo Fronteira Sul.

Parágrafo único. A Região Administrativa de
que trata este artigo é constituída pelos seguintes
Municípios:

a) Região Campanha: Acegua/Colônia Nova,
Bagé. Caçapava do Sul, Candiota, Dom Pedríto, Hu
lha Negra e Lavras do Sul;

b) Região Central: Agudo, Cacequi, Cachoeira
do Sul, Cerro Branco, Dilermando de Aguiar, Dona
Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Itaara,
Ivorá, Jaguari, Jari, Júlio de Castiihos, Mata, Nova
Esperança do Sul, Nova Palma, Novos Cabrais, Para
íso do Sul, Pinhal Grande, Ouevedos, Restinga Seca,
Rincão dos Cabrais, Santa Maria, Santiago, são Fran
cisco de Assis, São João do Polêsine, São Martinho
da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente
do Sul, Silveira Martins, Toropi, Tupanciretã, Unistal
da e Vila Nova do Sul;

c) Região Centro-Sul: Arambaré, Arroio dos Ra
tos, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Butiá. Cama
quã, Cerro Grande do Sul, Charqueadas, Chuvisca,
Dom Feliciano, Guaíba, Mariana Pimentel, Minas do
Leão, São Jerônimo, Sentinela do Sul, Sertão Santa
na e Tapes;

d) Região Fronteira Oeste: Alegrete, Barão do
Ouaraí, Itaqui, Maçambará, Manoel Víana. Ouarai,
Rosário do Sul, Santana do Livramento, São Borja,
São Gabriel e Uruguaiana;

e) Região Sul: Amaral Ferrador, Arroio Grande,
Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Chui, Cristal, Her
vai, Jaguarão, Morro Redondo, Pedro Osório, Pelotas,
Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande. Santa Vitória
do Palmar, Santana da Boa Vista, São José do Norte,
São Lourenço do Sul, Tavares e Turuçu:

f) Região Vale do Rio Pardo: Candelária, Encru
zilhada do Sul, General Câmara, Pântano Grande,
Passo do sobrado, Rio Pardo e Vale Verde:

g) Região Litoral: Capivari do Sul, Mostardas e
Palmares do Sul.

Art. 2° É o Poder Executivo autorizado a criar um
Conselho Administrativo para coordenar as ativida
des a serem desenvolvidas na Região Administrativa
Integrada de Desenvolvimento do Pólo Fronteira Sul.

§ 1° As atribuições e a composição do Conselho
de que trata este artigo serão definidas em regula-

mento, dele participando representantes do Ministé
rio da Agricultura e do Abastecimento, Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mi
nistério da Fazenda, Ministério da Ciência e Tecnolo
gia, Ministério da Integração Nacional, do Governo do
Estado do Rio Grande do Sul, do Fórum de Desenvol
vimento Integrado e Sustentável da Mesorregião Me
tade Sul do RS, dos municípios, dos empresários e
dos trabalhadores da região abrangida.

§ 2° Incluem-se entre as atribuições do Conse
lho de que trata este artigo:

a) indicar estudos de viabilidade técnica que
identifiquem oportunidades de investimentos que me
lhor se adeqüem e aproveitem as potencialidades da
região;

b) encaminhar as decisões aos órgãos federais
responsáveis para que financiem, diretamente ou
através de convênios com o Estado do Rio Grande do
Sul ou municípios interessados da região da Fronteira
Sul, assistência técnica e consultoria gerencial e mer
cadológica para a implantação dos empreendimentos
industriais e agro-industriais, bem como os demais in
vestimentos necessários em infra-estrutura.

Art. 3° É o Poder Executivo autorizado a instituir
o Programa Especial de Desenvolvimento da Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo
Fronteira Sul, com o objetivo de promover o desenvol
vimento econômico e social da região, pela atração
de novos investimentos e estímulo à recuperação
econômica e financeira dos empreendimentos exis
tentes, fazendo uso, entre outros definidos em lei ou
regulamento, dos seguintes mecanismos:

I - concessão de benefícios fiscais;

li-linhas especiais de crédito;

111- fundo de desenvolvimento regional;

IV - apoio à criação de centros industriais e
agro-industriais;

V - investimentos públicos em setores e ativida
des prioritárias.

Art. 4° A definição dos projetos prioritários, no
âmbito do Programa de que trata o artigo anterior, le
vará em conta os seguintes critérios:

I - o incremento da oferta de emprego e da ren
da na Região;

11 - investimentos na formação e capacitação
escolar e profissional para o desenvolvimento integra
do da Região;

111 - garantia dos direitos trabalhistas e conces
são de benefícios sociais aos trabalhadores;

".,,-_._._••_0•••• ,. _
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IV - preservação do meio-ambiente, recupera
ção das áreas desertificadas e exploração racional
dos recursos hídricos:

V - incorporação de tecnologias de produto e
processo na produção compatíveis com o estado da
arte e da técnica, levando em conta, na medida do
possível, as tradições da economia regional e o uso
intensivo de insumos locais;

VI - níveis crescentes de produtividade e com
petitividade;

VII - reinvestimentos de lucros na Região.
Parágrafo único: Será dada preferência a proje

tos de implantação de complexos e centros integra
dos que tenham maiores efeitos diretos e indiretos na
economia regional.

Art. 5° Os projetos considerados prioritários no
âmbito do Programa de que trata o art. 3° poderão,
desde que atendam nível de industrialização local
compatível com o processo produtivo básico, na for
ma da lei, fazer jus a:

1- redução do Imposto sobre Produtos Industri
alizados incidente:

a) até cem por cento, sobre máquinas, equipa
mentos, aparelhos, instrumentos e materiais, seus
respectivos acessórios, sobressalentes e ferramen
tas, destinado ao ativo imobilizado das empresas;

b) até cinqüenta por cento, sabre os bens produ
zidos.

11 - redução do Imposto de Importação incidente:

a) até cem por cento sobre máquinas, equipa
mentos, aparelhos, instrumentos e materiais, seus
respectivos acessórios, sobressalentes e ferramen
tas, destinado ao ativo imobilizado das empresas;

b) até noventa e cinco por cento sobre matéri
as-primas, partes, peças. componentes, conjuntos e
subconjuntos, acabados e semi-acabados. destinados
à produção da empresa beneficiária e ao atendimento
do mercado de reposição dos bens respectivos.

111- depreciação acelerada, calculada pela apli
cação da taxa de depreciação usualmente admitida,
multiplicada por dois, sem prejuízo da depreciação
normal das máquinas, aparelhos e instrumentos no
vos destinados ao uso na produção industrial e
agro-industrial, incorporados ao ativo fixo da adqui
rente até completar dez anos da publicação desta lei
complementar;

IV - isenção do adicional de frete para renova
ção da Marinha Mercante - AFRMM:

V - redução do Imposto sobre a Renda das Pes
soas Jurídicas nos projetos de instalação. moderniza-

cão, ampliação ou diversificação, observados os ter
mos da Lei nO 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

§ 1° As mercadorias produzidas, beneficiadas
ou industrializadas na Região da Fronteira Sul, quan
do saírem desta para qualquer ponto do território na
cional, estarão sujeitas ao pagamento do imposto de
importação sobre as matérias primas ou partes com
ponentes importados, existentes no produto, com
uma redução percentual da alíquota de importação
igual ao percentual do valor adicionado no processo
de industrializacão local em relação ao custo total da
mercadoria.

§ 2° Os prazos constantes da Lei n° 9.532, de 10
de dezembro de 1997, para a redução do Imposto de
Renda e adicionais não restituíveis, nos termos do
Programa de que trata o art. 3° desta lei, passam a ser:

a) setenta e cinco por cento da data de publica
ção desta lei complementar até cinco anos depois;

b) cinqüenta por cento por cinco anos a contar
do período decorrido, constante da alínea anterior, e

c) vinte e cinco por cento por cinco anos a con
tar do período decorrido, constante da alínea anterior.

§ 3° Para os efeitos desta lei complementar con
sidera-se:

a) produto industrializado, aquele resultante de
operações de transformação, beneficiamento, monta
gem e recondicionamento, como definidas na legisla
ção do Imposto sobre Produtos Industrializados, e

b) processo produtivo básico, ao conjunto míni
mo de operações, no estabelecimento fabril ou agro
fabril, que caracteriza a efetiva industrialização de de
terminado produto.

Art. 6° Os estabelecimentos oficiais de crédito
deverão, na forma da lei, estabelecer linhas de finan
ciamento próprias e favorecidas para os projetos de
instalação, modernização, ampliação e diversificação
de empreendimentos no âmbito do Programa de que
trata o art. 3° desta lei complementar.

§ 1° As linhas de financiamento favorecidas de
verão ser sempre fixadas com a redução de um terço
da taxa mensal nominal mínima estabelecida para
projetos dessa natureza.

§ 2° Serão também abertas linhas de financia
mentos favorecidas específicas, desde que não pas
síveis de cobertura por outros recursos a fundo perdi
do, no âmbito do Programa de que trata o art. 3° desta
lei complementar, para:

a) projetos de preservação ambiental, recupera
ção de áreas desertificadas, regularização hidrográfi
ca e desenvolvimento de recursos hídricos;

b) investimentos na área do turismo e de recu
peração do patrimônio histórico;
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c) aproveitamento e beneficiamento de recursos
minerais;

d) aproveitamento de novas matrizes energéti
cas da Região da Fronteira Sul, como o gás natural,
entre outros;

e) novos investimentos, recuperação e manuten
ção da infra-estrutura de energia elétrica, de sanea
mento, de transportes. de comunicações, entre outras.

f) Apoio aos investimentos da agricultura familiar
e de pequenos produtores rurais, incluindo escolas
para capacitação escolar e profissional, patrulhas agrí
colas para abertura e manutenção de estradas, açu
des e obras afins, e colonização e reforma agrária.

Art. 7° Fica criado o Fundo de Desenvolvimento
da Região da Fronteira Sul, a ser gerido pelo colegia
do de representantes previsto no art. 2° desta lei com
plementar, e, operado pelo Banco do Brasil, com o ob
jetivo de financiar a recuperação econômica da Re
gião da Fronteira Sul do Estado do Rio Grande do Sul,
incluindo a reestruturação produtiva das atividades
industriais, agro-industriais e agropecuárias, a rene
gociação das dívidas das empresas e a implantação
de projetos prioritários na Região.

Parágrafo único: Os recursos do fundo, a que se
refere o caput, será formado por:

a) dotações governamentais de origem federal
ou estadual, bem como auxílios, subvenções. contri
buições, doações de órgãos e entidades públicas ou
privadas, nacionais ou estrangeiras;

b) recursos resultantes de incentivos eventual
mente instituídos pelo Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, e

c) outras fontes estabelecidas em consonância
com a legislação vigente.

Art. 8° A renúncia de receita decorrente da im
plantação do Programa de que trata o art. 3° deverá
ser compensada, de acordo com o disposto no art. 14
da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000,
com a ampliação da base de cálculo dos tributos fede
rais decorrentes do crescimento real da atividade
econômica.

Art. 9° A União poderá firmar convênios com o
Estado do Rio Grande do Sul e com os Municípios re
feridos no parágrafo único do art. 1° com a finalidade
de atender ao disposto nesta Lei Complementar.

Art. 10. Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Finda a
leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Sessão
solene em defesa da paz mundial e de solução nego
ciada para o conflito do Oriente Médio, em virtude da
comemoração do Dia Mundial de Solidariedade ao
Povo Palestino, requerida pelos nobres Deputados
Jandira Feghali e Tilden Santiago.

Convido para compor a Mesa o Sr. Farid Suw
wann, Presidente da Confederação Palestina para a
América Latina e Caribe, e o Exmo. Embaixador Musa
Amer Odeh, Chefe da Delegação Especial Palestina
no Brasil. (Palmas.)

Convido a todos para ouvirem de pé o Hino Na
cional brasileiro.

(É executado o Hino Nacional.) (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Constitui
subida honra para a Câmara dos Deputados promo
ver esta sessão, pela passagem, em 29 de novembro
último, do Dia Internacional de Solidariedade ao Povo
Palestino, e em defesa da paz mundial e de uma solu
ção negociada para o conflito no Oriente Médio, re
querida pelos nobres Deputados Jandira Feghali e
Tilden Santiago.

Esta Casa, espelhando a sociedade que repre
senta, não poderia se alhear dos grandes problemas
mundiais, dentre os quais avulta a questão palestina.
Nação de índole eminentemente pacífica e cosmopo
lita, o Brasil tem pugnado a respeito, em todos os fo
ros multilaterais, por definição duradoura e justa des
se gravíssimo problema que afeta direta ou indireta
mente milhares de cidadãos brasileiros de origem pa
lestina e palestinos natos que aqui vivem.

É sabido que qualquer definição que se preten
da justa e duradoura para o conflito árabe-israelense
só será obtida com a consecução do justo pleito pelo
qual vem lutando todo o povo palestino - a autodeter
minação e o direito a uma pátria livre e verdadeira
mente soberana, após o que, estabelecidas as fronte
iras e respeitadas as diferenças culturais, religiosas e
ideológicas, possam israelenses e palestinos coexis
tir pacificamente, em benefício de ambos.

O Brasil sempre teve voz ativa nessa questão,
defendendo o direito de ambas as partes a um Estado
livre e independente, e se orgulha de ter participado
de maneira incisiva para a formação dos dois Estados
- o judeu e o árabe -, segundo a vontade da célebre
Assembléia Geral da ONU, presidida, em 1947, pelo
nosso grande compatriota Oswaldo Aranha.
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o desenvolver dos acontecimentos, a partir da
quele 29 de novembro, fez com que se tornasse reali
dade apenas o Estado de Israel, ficando os palestinos
sem um Estado independente. Não sem razão, por
tanto, o dia 29 de novembro é celebrado como Dia
Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino,
ocasião em se pretende debater e defender, intransi
gentemente, como agora se faz neste plenário, o inali
enáve� direito do povo palestino ao seu próprio Esta
do, previsto e garantido pela Organização das Na
ções Unidas, a mesma que também iria exigir a deso
cupação das terras palestinas ocupadas em 1967.

O direito à terra palestina, justifica-o a história e
a cultura do povo palestino, e não pode ser usurpado
por quaisquer justificativas, sob qualquer pretexto.
Trata-se, isto sim, do sagrado direito dos que sempre
a habitaram e a cultivaram; dos que nela nasceram e
um dia viram-na ocupada; dos que tiveram de aban
doná-Ia, pela força ou pela necessidade; dos que nun
ca a conheceram de perto, mas que a têm como sua
por ser ela a de seus pais exilados.

O amor ao chão natal é tema recorrente entre
palestinos, seja nas negociações políticas sobre fron
teiras, seja na poesia sobre os mais íntimos senti
mentos do povo, como nestes versos da renomada
poetisa palestina Fadwa Tuqar, que assim expressa o
apego do seu povo à terra palestina:

Basta-me morrer nesta terra
Ser nela enterrada
Dissolver-me e desaparecer no seu solo
Para então brotar como uma flor
E ser colhida pela mão de uma criança

do meu país.
Basta-me permanecer

Abraçada ao meu país,
Como um punhado de terra,
Como um ramo
Como uma flor!

É com pesar, no entanto, que o mundo vê esse
pleito à terra e à nação soberana cada vez mais dis
tante, quando se acirram as posições antagônicas e
quando vêm prevalecendo os interesses de grupos
extremistas. As conseqüências da violência que daí
resulta é o que nos tem sido exposto, com bastante
freqüência, nas manchetes dos noticiários.

Os noticiários, que há pouco menos de dez
anos nos brindavam com as proveitosas negociações
de paz entre Yitzak Rabin e Yasser Arafat, com o re
conhecimento da OLP e do Estado de Israel e o com
promisso deste com o estabelecimento de um Estado

palestino, hoje nos surpreendem com os atentados e
retaliações que só fazem afastar as esperanças de
solução pacífica para o conflito. No entanto, é patente
que a solução negociada terá de ser a única opção
para se obterem a justiça e a paz definitiva na região.

A Câmara dos Deputados, portanto, na certeza
de traduzir com fidelidade o sentimento do povo brasi
leiro, expressa o desejo de que seja alcançado, o
mais breve possível, entendimento entre as partes
envolvidas no conflito, para que o povo palestino pos
sa, enfim, viver, com paz e prosperidade, junto a to
dos os seus vizinhos, em fronteiras definidas e segu
ras, no seu próprio Estado.

A Câmara dos Deputados cumprimenta todo o
povo palestino, em sua terra secular e no exmo, e em
especial a grande comunidade palestina do Brasil, exi
lados e seus descendentes, desejando que este dia
que hoje se celebra, de Solidariedade ao Povo Palesti
no, logo se transforme em celebração do Dia Nacional
de uma Nação Palestina livre e independente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Registro a
presença, no plenário desta Casa, do Embaixador da
República da Tunísia, Sr. Hassine Bouzid. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Tilden Santiago, co-au
tor da proposição, pelo tempo de dez minutos.

O SR. TILDEN SANTIAGO (PT-MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente; Sras. e Srs. De
putados; Sr. Embaixador Palestino Musa Amer Odeh,
nosso amigo e companheiro; nosso querido
ex-Embaixador Farid Suwwan, companheiro de longa
data, primeiro Embaixador palestino no Brasil; ami
gos árabes e palestinos presentes, Srs. Embaixado
res, senhoras e senhores, saiam - aleikouml Sha
loml A Paz em árabe e hebraico para todos os povos
muçulmanos, judaico e cristãos do Oriente Médio.

Foi com alegria e plena convicção política e hu
manista que requeri, juntamente com a companheira
Jandira Feghali, do PCdoB, a realização desta ses
são solene, certamente um dos meus últimos atos
neste Parlamento, ao encerrar meu terceiro mandato.

A justificativa é por todos conhecida e aceita. As
Nações Unidas, em 1977, estabeleceram o dia 29 de
novembro como Dia Internacional de Solidariedade
ao Povo Palestino, data celebrada no mundo inteiro,
especialmente nos Parlamentos conscientes de seu
papel de construtores da paz e de combatentes da vi
olência, das atrocidades, da guerra e das injustiças
que castigam o Oriente Médio. É uma data importante
para o povo palestino.
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Foi nesse dia, em 1947, que a Assembléia Geral
das Nações Unidas, sob a Presidência de um brasilei
ro, aprovou a Resolução n° 181, posteriormente co
nhecida como Resolução da Repartição. Nela se es
tabeleceu a criação de um Estado judeu e um Estado
árabe na Palestina, com Jerusalém como corpus se
paratum, administrada por um regime internacional
especial. Dos dois Estados previstos na dita resolu
ção somente um se criou: Israel.

Passam-se anos, décadas, muda-se o século,
até o milênio, e o Estado Palestino tarda a consoli
dar-se. E não haverá paz no Oriente Médio - os jude
us lúcidos sabem disso - sem o Estado palestino. A
verdadeira paz só existe como plenitude da justiça
cumprida. Urge fazer justiça histórica ao povo lidera
do por Yasser Arafat. Os palestinos pagam por um pe
cado histórico que não cometeram. Durante 2 mil
anos, foi dentro das fronteiras do Ocidente cristão que
o povo judeu suportou e enfrentou a ignomínia do
anti-semitismo. Enquanto isso, no Oriente Médio e no
norte da África os árabes e judeus conviviam em flo
rescentes comunidades. Até hoje os sfaradim, israe
lenses oriundos do Oriente, guardam grande seme
lhança com as populações islâmicas.

Nós, democratas do mundo inteiro, somos con
vidados a assumir o papel de construtores da paz, de
instrumentos da paz, cuja tarefa primeira é a consoli
dação do Estado palestino.

Sr. Presidente, abraço essa missão com orgu
lho, por convicção política e ideológico-humanitária e
de maneira existencial.

Na década de 60, ainda jovem, como pa
dre-operário, tive a alegria e o orgulho de trabalhar e
viver com palestinos, israelenses e jordanianos em
Nazaré, Jerusalém, Belém e Guinossar, a Genezaré
dos Evangelhos.

Considero-me um dos poucos cidadãos do
mundo que naquela época teve a chance de viver dos
dois lados, sentindo na própria pele as angústias que
afetam o coração e a alma de dois povos em guerra.

Duas décadas mais tarde, já no Brasil, não pude
conter as lágrimas quando vi na televisão os primei
ros passos de um acordo entre palestinos e israelen
ses, com os seus cofiês e os kipás fazendo juntos
um mesmo piquenique.

Somos todos convidados a nos tornar instrumen
tos da paz, levando amor aonde houver ódio, levando
perdão aonde houver ofensa, levando união aonde
houver discórdia, levando fé aonde houver dúvida.

Somos convidados a nos tornar instrumentos
da paz, levando a verdade aonde houver erro, levan-

do a esperança aonde houver desespero, levando
alegria aonde houver tristeza e levando a luz aonde
houver trevas.

No fundo somos todos convidados a buscar a
paz no Oriente Médio, incorporando a postura de
Francisco de Assis, que, sendo europeu, soube supe
rar preconceitos e ir ao encontro do Sultão.

O processo de paz no Oriente Médio recebeu
gestos importantes e positivos, particularmente o re
conhecimento mútuo entre Israel e a Organização
para a Libertação da Palestina, a partir de setembro
de 1993, e a assinatura por ambas as partes da de
claração de princípios sobre as disposições relacio
nadas com um governo autônomo provisório e a apli
cação de acordos posteriores.

Infelizmente o processo de paz não teve seqüên
cia. Pelo contrário, instalou-se a beligerância, a violên
cia, a morte. E é este o quadro a ser superado. Palesti
nos e israelenses vivem o estopim que pode fazer sal
tar o Planeta. Mas, ao mesmo tempo, se construírem a
paz, serão a vanguarda de um mundo novo, inaugu
rando a superação do choque das civilizações, marca
central da humanidade contemporânea depois dos
acontecimentos de 11 de setembro de 2001 .

Salve o dia 29 de novembro, Dia Internacional
da Solidariedade ao Povo Palestino.

Tudo pela paz no Oriente Médio, que não existi
rá sem o Estado palestino.

Saiam - aleikoum! Shalom! A Paz em árabe e
hebraico para todos os povos muçulmanos, judaico e
cristãos do Oriente Médio.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Registra

mos a presença de Usama Tharwat, da Embaixada
do Egito, e do Sr. Lahcene Moussoui, da Embaixada
da Argélia.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Concedo
a palavra à Deputada Jandira Feghali, autora do re
querimento.

DISCURSO DA SRA. DEPUTADA
JANDIRA FEGHALI QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DA ORADORA, SERÁ POSTE
RIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Convido
para presidir a sessão o Deputado Tilden Santiago.

O Sr. Paulo Rocha, 30 Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Tilden Santiago, § 2 0 do art. 18 do
Regimento Interno.

.,,------------,-"--------------
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o SR. PRESIDENTE (Tilden Santiago) - Con
cedo a palavra ao Deputado Mauro Benevides, que
falará pelo PMDB.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
MAURO BENEVIDES QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTE
RIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Tilden Santiago) - Regis
tro a presença do Embaixador Chahin Farah, da Re
pública da Síria; do Encarregado de Negócios da
Embaixada do Líbano; do representante oficial da im
prensa síria no Brasil, Ghassan Ahmar. São todos
bem-vindos.

O Sr. Embaixador está nos lembrando que estão
presentes também os Embaixadores da Argélia, do
Marrocos e da Colômbia, para os quais pedimos uma
saudação. (Palmas.)

Estão presentes também representantes das
Embaixadas do Iraque e da Malésia, o que muito nos
orgulha.

O SR. PRESIDENTE (Tilden Santiago) - Con
cedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly, que
falará pelo PSDB.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados; Exmo. Sr. Musa Amer Odeh, Digno
Embaixador da Autoridade Palestina no Brasil; limo.
Sr. Farid Suwwan, Presidente da Confederação Pa
lestina para a América Latina e Central; Srs. Embaixa
dores, Senhoras e Senhores presentes, de acordo
com a Resolução n° 181, aprovada pela Assem
bléia-Gerai da Organização das Nações Unidas, em
29 de novembro de 1947, um Estado judeu e um
Estado árabe se criariam no território da Palestina.

A decisão foi recebida como sendo da maior im
portância não apenas para a paz no Oriente Médio,
mas para o futuro de toda a humanidade, sob o pesa
delo, ainda, dos horrores impostos pela Segunda Gu
erra Mundial.

Cinqüenta e cinco anos depois, apenas o Esta
do de Israel se estabeleceu concretamente. Para que
o mundo não se esqueça de que a resolução da ONU
se cumpriu só pela metade, em 29 de novembro co
memora-se, desde 1978, o Dia Internacional de Soli
dariedade ao Povo Palestino, que, em nome da lide
rança do Partido da Social Democracia Brasileira 
PSDB, tenho a honra de saudar nesta sessão solene.

Ainda que não fosse determinação da ONU, o
Estado Palestino é direito que não se pode negar aos
milhões de homens e mulheres que o reivindicam.

Simplesmente porque não se pode conceber um povo
sem terra, uma nação sem território, uma pátria sem
chão, um Estado sem base física. Privar os palestinos
do lugar onde querem viver e trabalhar em paz é
afronta aos direitos humanos, à Organização das Na
ções Unidas e à humanidade, que clama pela paz en
tre os povos.

A solução é lógica e simples: cumpra-se a Reso
lução n° 181 da ONU, reconheça-se o direito dos pa
lestinos, apele-se ao bom senso que deve prevalecer
no convívio entre os povos e no trato entre as nações.
A alternativa ao diálogo é a guerra insana, a violência
fratricida, os atentados estúpidos.

Aos líderes do Oriente Médio e de todos os paí
ses que desejam a paz - e aqui incluo o nosso Brasil,
que já demonstrou seu ponto de vista como Nação ao
acolher tantas nacionalidades, dando-lhes carinho e
a mão estendida para que vivessem em harmonia em
nosso imenso território - cabe, pois, a responsabilida
de da escolha, para que se ponha fim ao banho de
sangue em que se afogam árabes e judeus.

O relatório divulgado pela Anistia Internacional
aponta que Israel cometeu crimes de guerra e nos co
loca diante de uma verdade cruel: civis, mulheres, cri
anças e idosos são os que mais sofrem com a ação
militar do exército judeu.

A mesma Anistia Internacional, de outra parte,
considerou, em julho, que os atentados suicidas per
petrados por fundamentalistas são crimes contra a
humanidade. E que fique bem claro que a Autoridade
Palestina, segundo Saeb Erekat, "sempre condenou
todos os ataques contra civis israelenses, não so
mente crianças." E o banho de sangue continua na
quele solo sagrado para toda a humanidade.

Acreditamos firmemente em que a guerra con
traria os mais elementares valores humanos. nossa
verdadeira e mais profunda vocação é a paz, a convi
vência fraterna, a relação harmoniosa, baseadas na
aceitação das diferenças e no respeito mútuo, na con
fiança recíproca.

Paz que não deve ser prerrogativa dos exérci
tos, mas conquista das pessoas, patrimônio dos po
vos. Recorde-se o que, certa vez, disse um nor
te-americano no período da chamada Guerra Fria, o
Presidente John Kennedy:

"Só as armas não bastam para guardar
a paz. Ela deve ser guardada pelos homens.
A mera ausência de guerra não é paz':

Judeus e palestinos já deram provas de que po
dem, civilizadamente, sentar-se à mesa em busca de
um acordo, de um consenso que derrote, para sem-
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pre, o radicalismo, a intransigência, a beligerância, o
ódio que desorienta as pessoas e enlouquece os go
vernos, em nome da riqueza econômica e da domina
ção política.

E aqui registro a recente pesquisa de opinião
pública, realizada pela organização A Procura de um
Terreno Comum, com sedes em Washington e Bruxe
las, divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo e
pela agência internacional de notícias Associated
Press, em seu escritório de Jerusalém, com a princi
pal pergunta aos entrevistados: "Eles iriam aceitar um
Estado Palestino baseado nas fronteiras de 1967?"

A pesquisa, realizada separadamente nos terri
tórios palestino e israelense, apontou que 72% dos is
raelenses - portanto, a absoluta maioria da popula
ção - aceitaria a criação do Estado Palestino, caso
houvesse a renúncia ao uso da violência pelos pales
tinos, enquanto que 72% dos palestinos renunciariam
ao uso da violência se Israel com concordasse com a
criação do Estado em termos aceitáveis por todos.

Em outro ponto da pesquisa, apenas 21% dos
israelenses duvidavam da renúncia à violência, e ou
tros 30% dos palestinos não acreditavam na intenção
dos israelenses em permitir a criação do Estado al
mejado por todos.

Susan Collin, Vice-Presidente Executiva do gru
po, está correta quando afirma que "a pesquisa mos
tra claramente que distância entre israelenses e pa
lestinos não é ideológica".

Concedam-se, pois, aos palestinos os direitos
legitimados pela Assembléia-Geral da ONU: a auto
determinação, sem interferência externa; a indepen
dência política; a autonomia administrativa; a sobera
nia nacional e, principalmente, a prerrogativa de esta
belecer na Palestina um Estado livre, onde as pesso
as possam construir o futuro de dignidade e de justiça
com que sonham há décadas.

Esta é a mensagem da Liderança do PSDB, na
sessão solene em que comemoramos o Dia Internaci
onal de Solidariedade ao Povo Palestino.

Aos nossos irmãos israelenses, que não permi
tam que seus governos continuem com a ignorante
política belicosa. Aos nossos irmãos palestinos, a es
perança de que haveremos de construir um mundo
melhor, em que reinem o amor entre os homens e a
paz entre as nações.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Tilden Santiago) - Quero
lembrar que o Presidente que me precedeu, Deputa
do Paulo Rocha, 3° Secretário da Mesa, determinou

que os pronunciamentos desta sessão de homena
gem serão publicados e divulgados proximamente.

O SR. PRESIDENTE (Tilden Santiago) - Conce
do palavra ao Deputado Ricardo Izar, membro da ban
cada patrícia desta Casa, que falará em nome do PTB.

Aproveito a oportunidade para convidar a Depu
tada Jandira Feghali para assumir a presidência dos
trabalhos, a partir de agora.

O SR. RICARDO IZAR (PTB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, meu caro Embaixador
Musa Amer Odeh; Sr. Farid Suwwan; Srs. Embaixado
res; Sras. e Srs. Deputados; Senhoras e Senhores,
não poderia, nesta oportunidade, deixar de fazer uso
da palavra, em primeiro lugar, para externar ao povo
palestino a minha solidariedade e a do meu partido, o
Partido Trabalhista Brasileiro.

Saibam que no Congresso Nacional lutamos
pela paz no mundo árabe há muitos anos. Desde que
cheguei a esta Casa, há dezesseis anos, logo no iní
cio, criamos o Grupo Parlamentar Brasil-Líbano. Luta
mos mu~o para que acabasse a guerra no Líbano,
haja vista que a maior comunidade libanesa e a maior
comunidade árabe do mundo estão no Brasil. Esta a
razão do nosso interesse.

Dirigimo-nos à ONU e a diversos países com
esse intento. No Líbano, a situação melhorou. Lem
bro-me - infelizmente os Deputados que me acompa
nharam não se encontram aqui presentes - que esti
vemos em Beirute e visitamos uma família palestina.
Lá, conheci uma professora, refugiada palestina, que
me perguntou: "Por que vocês só estão preocupados
em resolver o problema da Guerra do Líbano? E nós
da Palestina?"

Eu lhe disse que estamos lutando pelo Líbano e
pela Palestina. Já temos uma Comissão de Parla
mentares que irá à ONU mostrar a insatisfação do
povo brasileiro com a situação desses povos.

Mas ela me disse uma coisa que ficou marcada
no meu coração: "Olha, Deputado, eu vim da Palesti
na e não tenho mais esperanças. Na hora em que vi
mos os senhores aqui, e agora que o senhor está me
falando que está interessado em resolver os proble
mas da Palestina, eu volto a ter esperança. Nós não
temos esperança lá na Palestina porque a injustiça é
muito grande:'

O mundo fechou os olhos para a Palestina. Esta
é a verdade. Na hora em que vemos os noticiários,
aliás, noticiários cortados, sentimos a injustiça. Che
gou a hora de o mundo se revoltar e trabalhar e lutar
pela Palestina. Chegou a hora de todos nós trabalhar
mos, não SÓ o Brasil, ou o Parlamento brasileiro, mas

------------_.._----------
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o mundo, porque a criança palestina não pode ir à es
cola, mas a criança judia pode; o moço palestino não
pode trabalhar, mas o de Israel trabalha; a mulher pa
lestina fica em casa rezando, sem saber se o seu ma
rido ou o seu filho voltam para casa; a arma do palesti
no é uma pedra; a de Israel são os canhões, metralha
doras' tanques. Tudo está errado.

Alguns companheiros mencionaram as datas,
as resoluções, a Resolução n° 181. O mundo não en
xerga isso. É obrigação da ONU cobrar o cumprimen
to das resoluções aos diversos países que não estão
interessados na solução desse problema. Por que foi
criado o Estado de Israel e não foi criado o da Palesti
na? Chegou a hora de a Palestina ter o seu Estado o
Estado árabe da palestina, com soberania, indep~n
dência, que não há.

Hoje, o palestino não sabe como viver, não sabe
como andar, como trabalhar. Todos nós precisamos re
agir contra essa grande injustiça. O mundo está cego.
Uma coisa muito importante, como disseram alguns
Deputado, inclusive o Deputado Tilden Santiago, é que
se não houver paz na Palestina, não haverá paz no
mundo. Esta é a verdade. Quando falam dos terroristas
palestinos, penso: que terroristas? O moço que não
tem mais esperança? O moço que quer liberdade para
sua terra enche-se de bombas e morre por sua pátria
e por sua gente. Eles não são terroristas, não. Eles não
têm mais esperanças e não acreditam mais no mundo.

Chegou a hora de reagirmos, todos nós, porque
realmente o mundo precisa da paz na Palestina.

Hoje, Sra. Presidenta, Srs. Embaixadores, esta
va muito ocupado, relator que sou de determinada
matéria, e não podia sair, mas fiz questão de vir aqui
trazer o meu pensamento, o pensamento do Partido
Trabalhista Brasileiro.

Gostaria muito que o novo Governo do Brasil se
preocupasse com a Palestina e lhe desse uma aten
ção especial. Como afirmou a Deputada Jandira Feg
hali, chegou a hora de termos um consulado, uma
embaixada na Palestina e reconhecermos definitiva
mente a embaixada da Palestina aqui no Brasil.

Encerro fazendo, talvez, um apelo ao mundo.
Aqui no Congresso Nacional, nós, Parlamentares de
todos os partidos, estamos preocupados com a paz
na Palestina, com o futuro da Palestina e com a sobe
rania da Palestina. Portanto, vamos continuar lutando
por essa soberania e por essa independência.

Um grande abraço a todos. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Jandira Feghali) - Agra
deço ao Deputado Ricardo Izar pelo enriquecimento
dos trabalhos e pela emoção.

Durante o discurso do Sr. Ricardo Izar: o
Sr. Tilden Santiago, § 2° do art. 18 do R~gi
mento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sra. Jandira Feghali, § 2°
do art. 18 do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTA (Jandira Feghali) - Con
cedo a palavra ao próximo orador, Deputado Fernando
Gabeira, que falará pelo Partido dos Trabalhadores.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Srs. Embaixa
dores da Palestina - refiro-me ao atual e ao ex-embai
xador; Srs. Embaixadores dos países árabes aqui
presentes; Sr. Embaixador da Colômbia, para quem a
paz é uma palavra com um conteúdo também muito
importante, neste momento estamos muito emocio
nados com a possibilidade não só de representar o
Partido dos Trabalhadores, mas também de falar so
bre a Palestina e sobre o que se passa no mundo nes
te momento.

Fui designado, com muita honra, pelo meu parti
do para falar nesta sessão solene porque sou des
c~ndentede árabe, da mesma forma que o Deputado
Milton Temer, que também representa o partido. O
Deputado Milton Temer tem uma vantagem a mais
porque, corajosamente, esteve recentemente na Pa
lestina e enfrentou as dificuldades que o Exército de
Israel impõe a quem deseja se aproximar dos palesti
nos, e tem um relato importantíssimo sobre a crise
naqueles países.

A cada noite que assistimos à televisão pergun
tamo-nos até onde isso pode continuar; a cada noite
que assistimos à televisão vemos casas destruídas
corpos dilacerados, o sofrimento e o desespero ~
rosto de milhares de pessoas. E cada vez que come
çamos um discurso sabemos que milhares de litros
de tinta já foram usados, milhões de palavras já foram
empregadas para tratar deste tema que desafia a hu
manidade, o tema da paz no Oriente Médio.

O Brasil sempre esteve envolvido com essa ques
tão. Já se falou aqui sobre Oswaldo Aranha, na criação
do Estado de Israel e nas várias iniciativas brasileiras na
ONU. No entanto, para o Brasil, que tem como funda
mento da sua política externa a luta pela paz no mundo,
essa é a questão mais importante que temos pela fren
te, ao lado da crise na Colômbia, que nos preocupa
também pela proximidade dos dois países.

O Brasil fez alguma coisa nesse campo, mas o
Presidente Lula, no primeiro discurso que fez em um
hotel de São Paulo ao ser eleito Presidente da Repú
blica, afirmou que a paz deveria ser o ponto central da
sua perspectiva na política externa. Isso significa mui-
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to, significa que o Brasil pode e deve fazer muito mais
pela paz no Oriente Médio.

Fazer muito mais significa, em primeiro lugar,
estimular o processo interno de discussão para que o
povo brasileiro assuma sua responsabilidade nesse
processo. Temos visto as comunidades judaica e ára
be no Brasil se irmanarem e pedir paz. É uma contri
buição para os árabes e judeus que vivem no Brasil
conviverem em paz, lutando pela paz.

Mas é preciso muito mais. O impasse a que se
chegou na crise do Oriente Médio não pode ser resol
vido apenas pelos governos que estão lá; é tarefa da
opinião pública mundial. É fundamental que a opinião
pública mundial se manifeste e force os governantes
a buscarem uma saída.

Nesse caso, o Brasil pode fazer muito. Temos
colônias de palestinos bem fundadas. Já recebemos
muitos e ainda vamos receber mais refugiados pales
tinos em nosso território. Vivemos, no momento, situ
ação muito especial- e falo não na qualidade de re
presentante do Partido dos Trabalhadores, mas como
pessoa humana. Estamos na iminência de uma guer
ra no Iraque, que deve ser condenada pela opinião
pública mundial, pois não só não resolverá o proble
ma do Oriente Médio como, pelo contrário, agravará e
dificultará sua solução.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Milton Temer.

O SR. MILTON TEMER - Nobre Deputa do Fer
nando Gabeira, dada sua tradição pacifista e huma
nista e, sobretudo, sua solidariedade explícita não só
ao povo palestino mas a todos os povos oprimidos,
aparteá-Io seria dispensável não fosse a questão pa
lestina, para mim, uma questão atávica, que me diz
respeito tão de perto. Não posso, portanto, deixar de
sobre ela me manifestar. Não se trata apenas de uma
questão dos povos árabes, mas dos progressistas e
humanistas de todo o mundo contra os mercantilistas
que transformam o que deveria ser convivência pací
fica entre irmãos em luta, em disputa entre iguais para
beneficiar, antes de tudo, o grande capital. O proble
ma do Oriente Médio não são os interesses naciona
is, mas °poder do império, que, cobiçando as reser
vas naturais da região, tenta ocupá-Ia economica
mente para afirmar seus interesses, ainda que sob o
preço do extermínio dos povos da região. Deputado
Gabeira, apóio integralmente sua história de solidari
edade ao povo palestino. Tenho igualmente profundo
respeito pelos progressistas de Israel, que enfrentam
o Governo de Ariel Sharon e lutam por solução pacífi
ca. Eu e o Farid Suwwan estivemos na entrada de Je
nin e nos emocionamos ao ver meninos israelenses e

palestinos gritarem juntos, em hebraico e árabe, pala
vras de ordem contra o Governo de Sharon, dando
provas de que essa é uma luta de humanistas, pacifis
tas e progressistas contra reacionários e criminosos,
que vêem a humanidade apenas como um grande
mercado. Para concluir, Deputado Fernando Gabeira,
quero dizer que me orgulha ver o Partido dos Traba
lhadores ter como representante, nesta tribuna, al
guém com sua história, seu passado, seu presente e,
certamente, com o futuro de lutas pela paz que V.Exa.
tem pela frente nesta Casa. Obrigado.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Agradeço ao
Deputado Milton Temer o belíssimo aparte. Concordo
plenamente com as palavras de V.Exa. e, seguindo o
meu raciocínio, quero mostrar que estamos perplexos
diante da ambigüidade com que a comunidade inter
nacional trata certos temas.

Foi mencionada aqui a Resolução n° 181, que
não é aplicada. No entanto, antes que o Iraque se de
fina a respeito de uma resolução da ONU, já há um
forte preparativo de guerra para que essa resolução
seja aprovada. Portanto, existem resoluções na ONU
que demandam esforço bélico para ser aprovadas e
outras que são tomadas, mas passam anos e não são
aprovadas, com grandes dificuldades.

Tratamos ainda dos dramas das crianças palesti
nas e iraquianas. Milhões de crianças iraquianas mor
reram nesse processo de bloqueio, que acabou sendo
desnecessário. A questão do Oriente Médio nos reve
la, agora, não só a solidariedade com a Palestina, o
tema do nosso encontro, mas a mais importante luta
que temos nesse campo, e também a necessidade de
levarmos à opinião pública brasileira a consciência de
que uma guerra no Iraque não melhora a situação no
Oriente Médio, não contribui para a paz na região.

Conforme disse o Primeiro-Ministro alemão Ger
hard Schrõder, o Oriente Médio precisa é de um cho
que de paz. E a luta do Partido dos Trabalhadores, no
Brasil, é para que o Oriente Médio tenha um choque de
paz, que a Palestina seja reconhecida amplamente
como um Estado independente, que seus refugiados
possam voltar para sua região de origem, que Jerusa
lém possa ser ocupada e dividida como uma capital
palestina, enfim, que todos os grandes tópicos sejam
solucionados.

O Brasil, que participou até agora dessa discus
são, precisa ser muito mais decidido nesse campo. É
preciso até que países como o Brasil e o Canadá ofe
reçam a possibilidade de que a situação dos refugia
dos se resolva, pelo menos momentaneamente, até
que aquele povo possa efetivamente se instalar no
território palestino.
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Portanto, temos uma grande luta e um grande
trabalho pela frente. Esperamos que, unidos, possa
mos lutar por uma Palestina independente, livre, mas
também pelo reconhecimento do Estado de Israel.

Obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Jandira Feghali) - Tem a

palavra, para falar em nome do Partido Democrático
Trabalhista, o Deputado decano Neiva Moreira.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
NEIVA MOREIRA QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTE
RIORMENTE PUBLICADO.

A SRA. PRESIDENTA (Jandira Feghali) - Con
cedo a palavra à Deputada Luiza Erundina, pelo PSB
e que disporá de cinco minutos.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidenta, compa
nheira Deputada Jandira Feghali, cumprimento
V.Exa. e o Deputado Tilden Santiago pela feliz iniciati
va de requererem a realização desta sessão solene, a
fim de que pudéssemos, de forma oficial, celebrar o
Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino.

Saúdo S.Exa. o Embaixador da Palestina e, por
seu intermédio, todas as autoridades diplomáticas e de
mais pessoas que nos honram com suas presenças.

Sinto-me profundamente honrada e emociona
da por representar meu partido, nesta justa e mereci
da homenagem ao bravo e querido povo palestino.

A celebração hoje do Dia Internacional de Soli
dariedade ao Povo Palestino enseja a oportunidade
de renovarmos nosso compromisso de continuar lu
tando pela paz no Oriente Médio, pela paz entre jude
us e palestinos e pela paz no mundo.

Fala-se muito de paz, pouco de justiça e quase
nada de fraternidade. Entendo que não haverá paz
sem justiça e que só haverá paz e justiça para todos
quando houver fraternidade. E esta exigência de fra
ternidade na convivência humana nos reporta a outro
conceito igualmente importante: o de família humana
universal.

Se não orientarmos nossa vida, se os I NOS e
nações não se inspirarem na condição de seres hu
manos, filhos de uma mesma família, dificilmente se
conseguirá criar condições para a paz e a harmonia
no mundo.

Acho que esta seria a idéia inspiradora da cele
bração do Dia Internacional de Solidariedade ao Povo
Palestino. Celebração oportuna para fazermos uma
reflexão que nos traga luz para entender e iluminar
este mundo de trevas, dilacerado e ferido pelo ódio
entre povos e nações.

A humanidade clama por justiça, anseia forte
mente pela paz, mas a resposta está na compreen
são de que pertencemos a uma mesma família huma
na. Portanto, somos irmãos. É preciso derrubar as
barreiras e fronteiras que dividem e separam os po
vos, mas isso só será possível se conseguirmos
amar a pátria do outro como se fosse a nossa própria.
Só assim é que conseguiremos estabelecer unidade
entre povos e nações e, assim, construir a paz, funda
da sobre a justiça e a fraternidade.

Reiteramos, pois, nosso compromisso de lutar
até às últimas conseqüências pela paz no mundo, a
começar pelo reconhecimento dos direitos inaliená
veis do povo palestino: direito à autodeterminação, di
reito ao seu próprio Estado, o Estado Palestino, livre e
soberano, direito à paz permanente, enfim, direito à
vida. A questão palestina diz respeito a todos nós.

Temos que exigir solução imediata e urgente para
o grave problema dos nossos irmãos palestinos. E a so
lução implica certamente criar o Estado Palestino. Urge,
portanto, que façamos veemente apelo a todos que lu
tam pela justiça, pela fraternidade e pela paz.

A nossa solidariedade, portanto, ao povo pales
tino e o nosso compromisso com sua luta, que tam
bém é a nossa luta.

Muito obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Jandira Feghali) - Muito

obrigada, Deputada Luiza Erundina, grande e comba
tiva representante da mulher dentro da Câmara dos
Deputados.

A SRA. PRESIDENTA (Jandira Feghali) - Com
a palavra o nobre Deputado Haroldo Lima, decano no
Parlamento brasileiro, pelo PCdoB.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Deputada
Jandira Feghali, que muito orgulha nosso partido, o
PCdoB, saúdo V.Exa. por presidir esta magnífica ses
são e pela iniciativa de, em conjunto com o Deputado
Tilden Santiago, a quem igualmente cumprimento,
convocar esta homenagem. Cumprimento também
nossos amigos, o atual Embaixador da Palestina no
Brasil, o ex-Embaixador e demais autoridades pre
sentes, representativas não só dos países árabes,
mas de outros, em particular a Colômbia.

Senhoras e senhores, o mundo vive momento
de extrema tensão quanto à crise no Oriente Médio,
que se apresenta sob a forma de dois candentes pro
blemas: a avidez do império americano em ocupar a
gigantesca reserva petrolífera do Iraque e o cruel e
brutal interesse do Estado de Israel em ocupar militar
mente o território palestino. O mundo está em transe.
A qualquer instante pode surgir uma nova guerra de
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proporções mundiais. E continua o genocídio contra o
povo palestino, praticado pelos judeus, esse mesmo
povo criado na esteira da Segunda Guerra Mundial,
que foi vítima de brutal morticínio praticado pelos na
zistas, sob o comando de Hitler.

É dramático constatar que o sofrimento a que foi
levado esse povo é o mesmo causado hoje aos pales
tinos, os judeus do mundo atual. E os judeus hoje são
os nazistas de outrora.

O mundo acompanha, atônito, o desdobramento
da crise no Oriente Médio. Todas as noites, na televi
são, judeus aparecem armados de tanques e metralha
doras arrebentando tudo, explodindo casas, prendendo
crianças, num conflito absolutamente desproporcional,
perante o qual o mundo se vê aturdido, perplexo, mas
também inerte. As grandes potências mundiais man
têm-se pacíficas diante de tamanha brutalidade.

Naquelas paragens, o que se vê é a reconstitui
ção histórica da luta antiqüíssima entre Davi e Golias,
relatada no Antigo Testamento, nas páginas da Bí
blia: Davi é a palestina jogando pedras sobre Golias,
aquele gigante da maior ferocidade, armado de tan
ques, que massacra o povo palestino.

Outro dado, Sra. Presidenta. Os Estados Unidos,
inequivocamente, hoje são o centro do mal. O governo
americano define Irã, Iraque e Coréia do Norte como
eixo do mal, mas não olha para seu próprio umbigo. Se
o fizesse, veria que o mal está lá concentrado. E sendo
ele o mal, quer ocupar pela força o que não lhe é de di
reito. Sob o sórdido pretexto de que o Iraque tem em
seu poder armas de destruição maciça, pretende des
trui-lo. Não percebe que quem mais tem armas de des
truição é ele mesmo, o governo americano.

O único país do mundo que já usou arma de
destruição maciça para destruir povos foram os Esta
dos Unidos. Jogaram bombas atômicas sobre Hiros
hima e Nagasaki. Ninguém fez isso no mundo!

Se há razão para que o mundo tenha qualquer
receio esta deve-se ao fato de os americanos possuí
rem armas. Houvesse bombas em poder de qualquer
outro, não estaríamos tão apreensivos. Mas quanto
aos americanos é diferente, porque eles a jogam
mesmo. Eles não têm respeito pela pessoa humana;
querem destruir, massacrar, aniquilar.

Por isso, temos, sim, que ser solidários com os
iraquianos e com Saddam Hussein, qualquer que
seja o regime político de seu país. Não temos nada a
ver com o regime político que ele encabeça no Iraque.
Não vamos julgar se o regime daquele país é demo
crata, imperial ou outro. Temos a ver com o regime po
lítico do Brasil. Lá, eles que cuidem deles.

Agora, que uma nação se outorgue o direito de
invadir outra sob o pretexto de esta ter armas de des
truição maciça, é algo inaceitável.

Ouço, com prazer, a brava companheira da
Amazônia, Deputada Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Agradeço a
VExa.. Quero dizer que, com muita propriedade, bri
lhantismo e grande emoção V.Exa. expressa a opi
nião política do nosso partido, o Partido Comunista do
Brasil, a respeito da situação que vivem os povos
massacrados do mundo inteiro, em especial o povo
palestino. Hoje é dia mundial de solidariedade, dia em
que devemos, todos nós, parar, refletir e render ho
menagens a esse povo que há tanto tempo luta pelo
direito de ter sua terra, sua pátria. Deputado Haroldo
Lima, nós, Parlamentares brasileiros, precisamos ter
uma atuação mais concreta, no sentido de mostrar a
necessidade de o mundo abrir os olhos para a Palesti
na. O que acontece lá é muito grave. Crianças não
têm direito à vida, à escola, à família, à pátria. Assim
como VExa. e a Deputada Jandira Feghali, toda a
nossa bancada tem disposição de lutar, e ir além, em
defesa dos palestinos. A luta desse povo é também a
de todo cidadão brasileiro. Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. HAROLDO LIMA - Deputada Vanessa,
incorporo ao meu discurso suas vibrantes palavras.

Srs. Embaixadores da Palestina aqui presentes,
Sr. Embaixador Musa, em particular, demais Srs.
Embaixadores dos países árabes, saibam que todas
as palavras aqui ditas representam a opinião majori
tária dos brasileiros. Nosso povo não aceita esse
massacre contra os palestinos, não aceita essa ame
aça de ataque ao Iraque, feita pelos Estados Unidos.
Se isso não aparece de maneira mais clara é por con
ta dos meandros diplomáticos e coisas que o valham.

Aqui disse o Deputado Fernando Gabeira, salvo
engano, que talvez, no próximo Governo, essas coi
sas mudem, porque Lula vai permitir que o povo tome
conhecimento mais amplo das características da luta
travada no Oriente Médio. Por isso, os brasileiros hão
de manifestar-se com mais clareza, mais nitidez e ser
mais solidários.

Saibam VExas. que o PCdoB tem 80 anos de
vida. É o mais antigo partido comunista do Brasil e
dos mais antigos partidos organizados na América do
Sul - perde apenas para o Partido Comunista da
Argentina. Nossa solidariedade é absurdamente pro
funda, porque sentimos na carne as agruras das atro
cidades praticadas por esses energúmenos, senho
res que estão massacrando os palestinos e amea
çando os árabes. Mas eles não perdem por esperar.
Mais cedo ou mais tarde os povos se levantarão, o
povo palestino e o povo árabe, e a vitória raiará no ho
rizonte, assim como no Brasil estamos conquistando
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espaço novo com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva
nas eleições para Presidente da República.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Jandira Feghali) - Muito

obrigada, Deputado Haroldo Lima, Líder do PCdoB,
motivo de orgulho.

A SRA. PRESIDENTA (Jandira Feghali) - Con
cedo a palavra ao Deputado Rubens Bueno, pelo
PPS. S.Exa. dispõe de cinco minutos.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Sem
revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. De
putados, parabenizo os autores da proposta de ho
menagem ao Dia Internacional de Solidariedade ao
Povo Palestino, data que se comemora desde 1978.
Cumprimento V.Exa., Sra. Presidenta, e toda a ban
cada do PCdoB na Casa, saúdo o ex-Embaixador e
amigo Farid Suwwan, que permanece no Brasil até
hoje, para nossa satisfação, em convivência com o
povo brasileiro, e o Sr. Musa Amer, Embaixador da
OLp, com quem tivemos oportunidade de estar em
outras ocasiões.

A bancada do PPS quer registrar que mantém a
luta e a visão internacionalista em defesa da autode
terminação dos povos, da soberania e da indepen
dência de suas nações. Vimos nos jornais de domin
go, de ontem e de hoje estratégias que se armam
para, a pretexto de combate ao terrorismo no mundo,
invadir-se países. É exatamente isso que o governo
americano propõe em relação ao Iraque.

Quando falamos em governo americano e go
verno israelense, não devemos confundi-los com os
povos que lá estão, até porque nossa luta é pela paz,
por um mundo íntegro, pelo fim do conceito que se
aplica ao termo "estrangeiro", oriundo da palavra "es
tranho", pela busca efetiva de conquistas nessa luta
do povo palestino, simbólica para todos nós. Quere
mos que o povo palestino, conforme declarado pela
ONU há mais de cinqüenta anos, tenha autodetermi
nação e aquela nação torne-se soberana e indepen
dente. Queremos que isso tudo aconteça definitiva
mente. No entanto, essa conquista advém de lutas.

Em nome da bancada, registro a satisfação de
estar aqui, assim como estivemos no Senado, na se
mana passada, para cumprimentar o povo palestino
por esta data, que representa a luta por um mundo ín
tegro de paz e solidariedade.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Jandira Feghali) - Rea

firmo a todos que tanto eu quanto o Deputado Tilden
Santiago ficamos mu~o felizes por encontrar uma data,
antes do final da Legislatura, para comemorar o Dia

Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Apro
ve~o a oportunidade para registrar o afastamento de
dois Parlamentares muito importantes, porque assumi
rão outras tarefas e não retornarão a esta Casa. Refi
ro-me aos Deputado Haroldo Lima e Tilden Santiago,
pessoas fundamentais para uma composição avança
da e firme do Parlamento brasileiro, onde temos convi
vência mu~o feliz, harmoniosa e enriquecedora.

Agradeço aos embaixadores a atitude tenaz e
de profunda solidariedade a seu povo, numa demons
tração de sofrimento a distância, e seu trabalho na im
portante tarefa de conquistar a solidariedade brasilei
ra, como se fez em outros países do mundo.

Agradeço a toda a representação diplomática
internacional aqui presente, aos colegas, aos funcio
nários e às bancadas. A bancada do PCdoB veio re
presentada quase que integralmente nesta sessão.

Não tenho a menor dúvida de que daremos, a
partir de janeiro, expressiva contribuição ao povo pa
lestino, construindo uma atitude mais nítida e firme de
solidariedade.

Registro a entrega, pelo Sr. Embaixador, de men
sagem encaminhada pelo atual Governo à ONU, rea
firmando a necessidade do cumprimento das resolu
ções daquele órgão. Mas precisamos fazer mais, e es
pero que isto aconteça a partir de 10 de janeiro de 2003.

Desde já, informo a todos que nos ouvem que
esta sessão significa a exigência de imediata retirada
das tropas israelenses do território palestino, para re
torno de livre e soberano processo de eleições na Pa
lestina.

Quero dizer ao Sr. Embaixador que foi reafirma
da pelo Deputado Paulo Rocha e pela 3a Secretaria a
publicação de um livro com os pronunciamentos des
ta sessão, para que V.Exas. os utilizem oficialmente,
que será o símbolo da solidariedade do Congresso
brasileiro ao povo palestino, em particular da Câmara
dos Deputados.

Agradeço a todos a presença. Estou certa de que
os pronunciamentos aqui feitos repercutirão, por sua im
portância. Espero que nos encontremos mu~as vezes,
mas para comemorar conquistas e vitórias, como a li
berdade do povo palestino e a paz no Oriente Médio.

Muito obrigada a todos. (Palmas.)

V - ENCERRAMENTO

A SRA. PRESIDENTA (Jandira Feghali) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

A SRA. PRESIDENTA (Jandira Feghali) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 53
minutos.)
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Ata da 2338 Sessão, em 11 de dezembro de 2002

Presidência dos Srs.: Aécio Neves, Presidente. Ciro Nogueira, 4° Secretário. Enio Bacci
3° Suplente de Secretário.Marçal Filho, Themístocles Sampaio, Edmar Moreira

e Herculano Anghinetti, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SRS:

ZENALDO COUTINHO PSDB
Total de Pará: 14

Efraim Morais - Barbosa Neto - Severino Caval
canti - Nilton Capixaba - Paulo Rocha - Ciro Noguei
ra - Enio Bacci - Wilson Santos.

PDT/PPS
PDT/PPS

PSB/PCdoB
PDT/PPS

PSB/PCdoB

ACRE

PFL
PPB
PT
SDB

RONDONIA

PPS
PDT
PSDB

AMAZONAS

PFL
PFL
PPB
PFL
PTB
PCdoB

AGNALDO MUNIZ
EURípEDES MIRANDA
EXPEDITO JÚNIOR
Total de Rondonia: 4

CLÓVIS QUEIROZ
JOÃO TOTA
NILSON MOURÃO
SÉRGIO BARROS P
Total de Acre: 4

TOCANTINS

ANTÔNIO JORGE PTB
DARCI COELHO PFL
PASTOR AMARILDO PPB
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

ALBÉRICO FILHO PMDB
CESAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PFL
FRANCISCO COELHO PFL
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB
NEIVA MOREIRA PDT
PAULO MARINHO PFL
PEDRO FERNANDES PFL

ÁTILA LINS
FRANCISCO GARCIA
LUIZ FERNANDO
PAUDERNEY AVELlNO
SILAS CÂMARA
VANESSA GRAZZIOTIN
Total de Amazonas: 6

PFL

PDT/PPS
PUPSL

AMAPÁ

PSDB
PPB
PTB
PMDB
PFL

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
ELCIONE BARBALHO PMDB
GERSON PERES PPB
GIOVANNI QUEIROZ PDT PDT/PPS
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NILSON PINTO PSDB
RAIMUNDO SANTOS PL PUPSL
RENILDO LEAL PTB
SOCORRO GOMES PCdoB PSB/PCdoB
VIC PIRES FRANCO PFL

ANTONIO FEIJÃO
DR. BENEDITO DIAS
EDUARDO SEABRA
JURANDIL JUAREZ
SÉRGIO BARCELLOS
Total de Amapá: 5

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - A lista de
presença registra na Casa o comparecimento de 339
Senhores Deputados.

RORAIMA

AIRTON CASCAVEL PPS
ALCESTE ALMEIDA PL
ALMIR SÁ PPB
FRANCISCO RODRIGUES
LUCIANO CASTRO PFL
SALOMÃO CRUZ PFL

Total de Roraima: 6

------------------,------
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB
PPB

CARLOS DUNGA PTB
DAMIÃO FELlCIANO PMDB
DOMICIANO CABRAL PSDB
ENIVALDO RIBEIRO PPB
INALDO LEITÃO PSDB
RICARDO RIQUE PSDB
WILSON BRAGA PFL
Total de Paraíba: 10

ALAGOAS

DIVALDO SURUAGY PST
GIVALDO CARIMBÃO PSB PSB/PCdoB
HELENILDO RIBEIRO PSDB
LUIZ DANTAS PTB
OLAVO CALHEIROS PMDB
REGIS CAVALCANTE PPS PDT/PPS
Total de Alagoas: 6

PDT/PPS

BAHIA

PFL
PFL
PMDB
PFL
PLPUPSL

SERGIPE

CLEONÂNCIO FONSECA PPB
IVAN PAIXÃO PPS
JORGE ALBERTO PMDB
Total de Sergipe: 3

AROLDO CEDRAZ
CLAUDIO CAJADO
CORIOLANO SALES
ERALDO TINOCO
EUJÁCIO SIMÕES

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS BATATA PSDB
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
CLEMENTINO COELHO PPS PDT/PPS
EDUARDO CAMPOS PSB PSB/PCdoB
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB PSB/PCdoB
INOCÊNCIO OLIVEIRA PFL
JOÃO COLAÇO PSDB
JOAQUIM FRANCISCO PFL
JOEL DE HOLLANDA PFL
JOSÉ CHAVES PMDB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PSDB
OSVALDO COELHO PFL
PEDRO EUGÊNIO PT
Total de Pernambuco: 17

PFL
PMDB

B

PSDB

PUPSL

PUPSL

RIO GRANDE DO NORTE

ANA CATARINA PMDB
CARLOS ALBERTO ROSADO
HENRIQUE EDUARDO ALVES
IBERÊ FERREIRA PTB
LAíRE ROSADO PMDB
LAVOISIER MAIA PFL
MÚCIO SÁ PTB
NEY LOPES PFL
Total de Rio Grande do Norte: 8

PARAfsA

ARMANDO ABíLlO PSDB
AVENZOAR ARRUDA PT

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PSDB
MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
THEMíSTOCLES SAMPAIO PMDB
Total de Piauí: 7

PEDRO NOVAIS PMDB
REMI TRINTA PL
ROBERTO ROCHA PSDB
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
Total de Maranhão: 13

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PSD
CHIQUINHO FEITOSA PSDB
CRESCÊNCIO PEREIRA JA. PFL
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOSÉ L1NHARES
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
MANOEL SALVIANO PSDB
MARCELO TEIXEIRA PMDB
MAURO BENEVIDES PMDB
NELSON OTOCH PSDB
RAIMUNDO GOMES DE MATOS
ROMMEL FEIJÓ PSDB
SÉRGIO NOVAIS possible
Total de Ceará: 17

PIAuf



54022 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

FÉLIX MENDONÇA PTB
FRANCISTÔNIO PINTO PFL
GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB
GERSON GABRIELLI PFL
HAROLDO LIMA PCdoB PSB/PCdoB
JAQUES WAGNER PT
JOÃO ALMEIDA PSDB
JONIVAL LUCAS JUNIOR PMDB
JORGE KHOURY PFL
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ LOURENÇO PMDB
JOSÉ ROCHA PFL
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ MOREIRA PFL
MÁRIO NEGROMONTE PPB
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO BRAGA PFL
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDROIRUJO PFL
ROLAND LAVIGNE PMDB
SAULO PEDROSA PSDB
WALDIR PIRES PT
WALTER PINHEIRO PT
Total de Bahia: 30

MINAS GERAIS

ANTÔNIO DO VALLE PMDB
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PST
CARLOS MOSCONI PSDB
CLEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MATIOS PSDB
EDMAR MOREIRA PPB
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL
GILMAR MACHADO PT
HERCULANO ANGHINETII PPB
JAIME MARTINS PFL
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO MAGNO PT
JOSÉ MILlTÃO PTB
LAEL VARELLA PFL
L1NCOLN PORTELA PSL PUPSL
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PPB
MARCOS LIMA PMDB
MARIA DO CARMO LARA PT

MAURO LOPES PMDB
ODELMO LEÃO PPB
OLlMPIO PIRES PDT PDT/PPS
OSMÂNIO PEREIRA PSDB
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
ROMEL ANIZIO PPB
ROMEU QUEIROZ PTB
SARAIVA FELI PE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB PSB/PCdoB
TILDEN SANTIAGO PT
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
WALFRIDO MARES GUIA PTB
Total de Minas Gerais: 33

EspíRITO SANTO

JOÃO COSER PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MAGNO MALTA PL PUPSL
MARCUS VICENTE PPB
NILTON BAIANO PPB
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

ALDIR CABRAL PFL
ALEXANDRE CARDOSO PSB PSB/PCdoB
ALEXANDRE SANTOS PSDB
ALMERINDA DE CARVALHO PPB
BISPO RODRIGUES PL PUPSL
CANDINHO MAnOS PSDB
CARLOS SANTANA PT
CORNÉLlO RIBEIRO PL PUPSL
DR. HELENO PSDB
FERNANDO GABEIRA PT
FRANCISCO DORNELLES PPB
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PPB
JANDIRA FEGHALI PCdoB PSB/PCdoB
JOÃO MENDES PFL
JOÃO SAMPAIO PDT PDT/PPS
LAURA CARNEIRO PFL
LUISINHO PPB
LUIZ SÉRGIO PT
MÁRCIO FORTES PSDB
MILTON TEMER PT
MIRIAM REIO PSB PSB/PCdoB
PAULO FEIJÓ PSDB
RODRIGO MAIA PFL
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MATO GROSSO DO SUL

JOÃO GRANDÃO PT
MARÇAL FILHO PMDB
MARISA SERRANO PSDB
NELSON TRAD PTB
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
ALEX CANZIANI PSDB
CHICO DA PRINCESA PSDB
DILCEU SPERAFICOP PB

DISTRITO FEDERAL

AGNELO QUEIROZ PCdoB PSB/PCdoB
JOFRAN FREJAT PPB
PAULO OCTÁVIO PFL
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

EULER MORAIS PMDB
GEOVAN FREITAS PMDB
JUQUINHA PL PUPSL
LÚCIA VÂNIA PSDB
NAIR XAVIER LOBO PMDB
NORBERTO TEIXEIRA PMDB
PEDRO CANEDO PSDB
PEDRO CHAVES PMDB
ROBERTO BALESTRA PPB
Total de Goiás: 10

PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO BERZOINI PT
RICARDO IZAR PTB
RUBENS FURLAN PPS PDT/PPS
TELMA DE SOUZA PT
VALDEMAR COSTA NETO PL PUPSL
WAGNER ROSSI PMDB
Total de São Paulo: 48

MATO GROSSO

CELCITA PINHEIRO PFL
MURILO DOMINGOS PTB
PEDRO HENRY PPB
RICARTE DE FREITAS PSDB
WELlNTON FAGUNDES PL PUPSL
Total de Mato Grosso: 6

PUPSL

PUPSL

PDT/PPS

PDT/PPS

PDT/PPS

PUPSL
PSB/PCdoB

PDT/PPS

PSB/PCdoB

PUPSL
PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

RUBEM MEDINA PFL
SIMÃO SESSIM PPB
VALDECI PAIVA PSL
WANDERLEY MARTINS PSB
Total de Rio de Janeiro: 28

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELO PCdoB
ANDRÉ BENASSI PSDB
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ANTONIO KANDIR PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
ARNALDO MADEIRA PSDB
BISPO WANDERVAL PL
CHICO SARDELLI PFL
CORAUCI SOBRINHO PFL
DE VELASCO PSL
DR. EVILÁSIO PSB
DR. HÉLIO PDT
DUILlO PISANESCHI PTB
EDUARDO JORGE PT
EMERSON KAPAZ PPS
GILBERTO KASSABP FL
JAIR MENEGUELLI PT
JOÃO EDUARDO DADO PDT
JORGE TADEU MUDALEN PMDB
JOSÉ DE ABREU PTN
JOSÉ DIRCEU PT
JOSÉ GENOíNO PT
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO PDT
JULIO SEMEGHINI PSDB
LAMARTINE POSELLA PMDB
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO BARBIERI PMDB
MARCOS CINTRA PFL
MEDEIROS PL
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PMDB
MOREIRA FERREIRA PFL
NELO RODOLFO PMDB
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PFL
PAULO KOBAYASHI PSDB
PAULO LIMA PMDB
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DA. ROSINHA
FLÁVIO ARNS
GUSTAVO FRUET
IRISSIMÕES
JOSÉ BORBA
JOSÉJANENE
LUCIANO PIZZATTO
LUIZ CARLOS HAULY
MÁRCIO MATOS
MOACIR MICHELETIO
NELSON MEURER
OSMAR SERRAGLlO
RICARDO BARROS
RUBENS BUENO
SANTOS FILHO
WERNER WANDERER
Total de Paraná: 21

PT
PT
PMDB
PTB
PMDB
PPB
PFL
PSDB
PTB
PMDB
PPB
PMDB
PPB
PPS
PFL
PFL

PDT/PPS

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

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

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. CONFÚCIO MOURA, servindo corno 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se
à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) -Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

SANTA CATARINA

ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
CARLlTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
ENI VOLTOLlNI PPB
FERNANDO CORUJA PDT
HUGO BIEHL PPB
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATTI PPB
LEODEGAR TISCOSKI PPB
PAULO GOUVÊA PFL
VICENTE CAROPRESO PSDB
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL
AIRTON DIPP PDT
ALCEU COLLARES PDT
ARY JOSÉ VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PPB
EDIR OLIVEIRA PTB
ESTHER GROSSI PT
EZIDIO PINHEIRO PSB
FETTER JUNIOR PPB
HENRIQUE FONTANA PT
LUIS CARLOS HEINZEP PB
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
NELSON PROENÇA PPS
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PAULO JOSÉ GOUVÊA PL
WILSON CIGNACHI PMDB
Total de Rio Grande do Sul: 16

PFL

PDT/PPS

PDT/PPS
PDT/PPS

PSB/PCdoB

PDT/PPS

PUPSL

Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Lael Varella.

O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, é véspera de Natal. Os símbolos natalinos já
estão a anunciar a alegria que dentro de alguns dias
envolverá toda a Terra. Com efeito, as luzes próprias
do Santo Natal penetrarão em nossos lares, farão bri
lhar os olhares inocentes, encherão de júbilo as al
mas dos justos e, ao mesmo tempo, farão renascer
esperanças até nos corações mais empedernidos.
Será a efusão das graças próprias do Natal de Nosso
Senhor Jesus Cristo, nosso redentor.

Neste ambiente, o desentendimento entre os
homens se aplaca, o caos cede lugar à ordem, o vício
presta homenagem à virtude. Sem dúvida, uma pau
sa para confraternização entre os redimidos pelo san
gue precioso dAquele que é caminho, verdade e vida.
Neste clima de harmonia, auguro ao leitor os votos de
que a Sagrada Família os cumule com graças e bên
çãos muito especiais.

Mas para que possamos aproveitar todas as
graças advindas do Natal, nada melhor do que a
consciência tranqüila do dever cumprido. Ao cabo de
mais uma Legislatura na qual continuei meu afanoso
trabalho de alertar a Câmara dos Deputados e as au
toridades constituídas sobre a aplicação da reforma
agrária, não posso furtar-me uma vez mais de voltar
ao tema, sobretudo tendo em vista a mudança do
Presidente da República.

Enquanto aguardamos a composição do próxi
mo Governo, a reforma agrária vem ganhando desta
que com propostas surradas do radicalismo da es-

.._----------------------_...""-"".,,.,,",.,----
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querda. Considero que o Presidente Fernando Henri
que errou, já no início de seu Governo, ao priorizar a
reforma agrária e o MST, em vez de apoiar os verda
deiros produtores rurais. Ao fazer "a maior reforma
agrária do Ocidente", concorreu tão-só para encher
nossos campos de favelas rurais.

Não me causou surpresa que tivesse chegado
decepcionado ao final de seu Governo. Segundo notí
cias, o Presidente estranhou a atuação do MST nas
eleições, pelo fato da não-ocorrência de invasões de
terra durante a campanha eleitoral e por ter sido a re
forma agrária deixada de lado pelo MST e, assim,
mostrado seus fins políticos. Definiu a invasão de
suas terras como "o momento que desmascarou os
fins não-agrários do MSr.

Se de um lado, caro leitor, o MST continua sen
do o que sempre foi e a reforma agrária só capitaliza
fracassos, do outro, os produtores rurais - verdadei
ros desbravadores - dão a volta por cima, alcançam
safras recordes, garantem o crescimento do PIB e o
resultado positivo de nossa balança comercial. Tal re
sultado poderia ter sido ainda maior se o dinheiro gas
to com a reforma agrária tivesse sido utilizado para
estímulo de uma política agrícola.

Ainda recentemente, o Presidente eleito, Luiz
Inácio Lula da Silva, expôs o problema da reforma
agrária para sindicalistas, dizendo que precisariam
pensar no tipo de reforma a ser feita. Porque não adi
anta levar a miséría para o campo, onde cerca de 4 mil
assentamentos vivem da verba do Governo e que, "se
pararem de receber verbas oficiais, 80% dos assenta
mentos acabam. Só 20% têm condições de sobrevi
ver". Segundo a articulista Dora Krammer, se tal afir
mação tivesse partido de outra pessoa, teria sido in
terpretada como manifesta traição à classe operária.

Mas entre o dito e o feito há uma expectativa.
Passadas as eleições, começaram a pipocar as inva
sões. Exemplo: sem-terra põem fogo na Fazenda Ja
carandá, localizada no Município de Itabela, no sul da
Bahia. Seu proprietário, Valter Gonçalves de Oliveira,
é ameaçado pelos invasores, que já desrespeitaram
duas ordens judiciais de reintegração de posse. O
grupo também está sendo acusado de tentar vender o
cacau produzido pela fazenda. Os danos provocados
pela ocupação da propriedade estão sendo apurados
pelo delegado da cidade, Moisés Damasceno, que
instaurou inquérito policial e já indiciou três líderes do
MST envolvidos na invasão: Valdemar Arcanjo dos
Anjos e duas mulheres conhecidas como Mãezinha e
Dona Neném.

Outro exemplo é o que acaba de suceder em Mi
nas Gerais, onde os chamados sem-terra invadiram

outra fazenda e mataram bois. Mais de 120 famílias
de sem-terra invadiram a Fazenda Caatinga, em São
Francisco do Norte, naquele Estado. A Polícia Militar
decidiu retirar os invasores à força. Cerca de 100 inva
sores entraram na sede da propriedade e mataram
três bois para fazer um churrasco. O juiz Richardson
Brant Xavier já concedeu liminar determinando a de
socupação, mas os sem-terra disseram que não sai
rão do local pacificamente.

Segundo notícias veiculadas pela imprensa, os
invasores teriam expulsado os 22 empregados da fa
zenda, além de outros atos criminosos de extrema ra
dicalidade e violência como a de atear fogo em duas
casas e destruir equipamentos do proprietário. De
acordo com a Polícia, essa é a terceira vez que a fa
zenda foi invadida.

Sr. Presidente, a trégua feita pelo MST nas re
centes eleições serviu para demonstrar que os inva
sores sabem acatar ordens. É chegado o momento de
fazê-los cumprir a ordem legal e impedi-los de conti
nuar cometendo crimes de esbulho contra proprieda
des rurais a pretexto de reivindicação de reforma
agrária. Cabe, pois, ao novo Governo dar um basta
nas invasões e na reforma agrária e investir seus es
forços numa política agrícola que produzirá alimen
tos, empregos e renda para o homem do campo.

Defenda reforma agrária! É preciso acabar com
essa reforma agrária antes que ela acabe com o Bra
sil e implantar urgentemente uma política agrícola em
nosso País.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Governo Federal tem proposto e
criado vários programas importantes, que funcionam
com parcerias entre o Poder Público e grupos organi
zados da sociedade civil. Acredito que o objetivo seja
a divisão de responsabilidades, colocando-se em mu
itas mãos o que tradicionalmente tem ficado a cargo
do Governo Central. Mais do que compreensível, en
tão, que programas dirigidos a distância, sem o envol
vimento local, estejam fadados ao fracasso.

Recebi no dia 6 de dezembro passado, no meu
gabinete da cidade de Ariquemes, Rondônia, duas
coordenadoras do Programa Sentinela: Ana Cristina
Santana, Assistente Social, e Nilma Rodrigues. Fo
ram pedir a este Parlamentar o apoio necessário para
o efetivo cumprimento das metas que desejam alcan
çar no Município.

O Projeto Sentinela, que faz parte do Programa
Avança Brasil, do Ministério da Previdência e Assis
tência Social, desenvolvido por Prefeituras, Conse-
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lhos Tutelares, Juizados da Infância e da Juventude e
ONGs, tem como objetivo atender crianças e adoles
centes vítimas de molestamento, abuso ou explora
ção sexual, especialmente as residentes nas comuni
dades periféricas, onde ocorre maior número de ca
sos dessa natureza.

Como se sabe, o Programa Sentinela tem como
objetivo denunciar todo e qualquer tipo de abuso se
xual contra crianças e adolescentes e ao mesmo tem
po prestar apoio a meninas ou meninos em situação
de risco ou que estejam efetivamente na prostituição.
É um trabalho árduo de identificação, prevenção, ori
entação e apoio a todas elas, principalmente devido à
falta de estrutura

O que precisa ser criado nos Municípios é o
grande acordo entre o Poder Público e a iniciativa pri
vada, com serviços de referências para o atendimen
to prioritário aos jovens encaminhados. Com isso o
Programa Sentinela ganhará a confiança da popula
ção e adquirirá fisionomia de instituição local forte e
acreditada. Há necessidade de serviços especializa
dos para o apoio e garantia do direito de acesso aos
serviços de assistência social, saúde, educação, jus
tiça, segurança, lazer e cultura.

Ana Cristina e Nilma Rodrigues buscam meios
para desenvolver o seu trabalho, com atendimento
pronto aos jovens necessitados, tais como de gineco
logia, odontologia e psicologia. O tratamento dentário
é indispensável para que o jovem sinta-se mais boni
to, melhore a sua auto-estima e, a partir daí, sinta-se
mais cidadão ou cidadã.

A Igreja Batista de Ariquemes colocou a sua
sede à disposição do Programa Sentinela, envolveu
seus membros e voluntários. Ali trabalham Ana Cristi
na e Nilma Rodrigues, carregando sobre os seus om
bros montanha de responsabilidade e forte desejo de
divisão desse fardo com maior número de pessoas e
instituições locais.

Diante da convocação que me foi feita, coloco o
meu mandato à disposição do Projeto Sentinela, da
cidade de Ariquemes, para apoiá-lo aqui em Brasília,
conduzindo os seus pleitos justos, para que a partici
pação do Governo Federal não fique limitada apenas
à iniciativa de criação, mas que venha a se integrar ao
imenso esforço local que está sendo fe~o.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, ocupo a tribuna desta Casa para reportar-me à
votação de ontem da Medida Provisória n° 66.

Participei daquela sessão e fiquei abismado
com o comportamento dos Parlamentares do Partido
dos Trabalhadores, quando, na condição de Governo,
antes de tomarem posse, mas já antevendo essa situ
ação, defenderam arduamente o aumento da carga
tributária para o povo brasileiro, especialmente os tra
balhadores, os assalariados. Fiquei surpreso com a
inversão de lado. A defesa mais comum feita pelos
Deputados do PT era dizer que nós mudamos de
lado, especialmente os integrantes do PFL. Isso não
é verdade.

O PFL votou para que a alíquota do Imposto de
Renda, especialmente a de 27,5%, acabasse este
ano, e em todas as oportunidades que votamos majo
ração de tributo foi por tempo determinado, nunca se
permitiu ser diferente. Mas ontem fiquei pasmo ao
constatar que o PT agora tem os mesmos argumen
tos e os mesmos procedimentos que condenou du
rante todos esses anos do Governo Fernando Henri
que Cardoso.

Fiquei surpreso quando várias emendas de Par
lamentares do Partido dos Trabalhadores às medidas
provisórias que votamos ao longo dessas semanas,
principalmente as que beneficiavam os servidores
públicos federais, foram retiradas para que fossem vo
tadas como enviadas pelo Governo Federal.

Se o futuro Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
não tivesse sido eleito, será que essas emendas reti
radas das medidas provisórias que majoravam os sa
lários do servidores públicos federais seriam também
retiradas?

Teremos a resposta quando o Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva assumir.

Será que os membros do PT se comportariam
como se comportaram ontem se o Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva não tivesse sido eleito? Que coe
rência é essa que foi dita ontem? Quem está sendo
incoerente, eles ou nós?

Sr. Presidente, fico estarrecido em constatar
que as emendas que os membros do PT colocaram
às medidas provisórias que reajustavam os salários
dos servidores públicos federais foram retiradas.
Ontem, votaram a majoração da alíquota do Imposto
de Renda para sacrificar mais ainda os servidores pú
blicos que não tiveram aumento e que pagarão mais
imposto. Ou seja, além de não aumentarem os salári
os dos servidores, o que poderiam ter feito se perma
necessem com as emendas apresentadas às medi
das provisórias, farão com que paguem mais, porque
aumentarão o Imposto de Renda dos servidores pú-
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blicos, que são assalariados, e o imposto descontado
na fonte.

Sr. Presidente, ao ler os jornais de grande circu
lação, principalmente nacionais, fiquei surpreso, aliás
é de estarrecer qualquer político, por mais novo que
seja, como é o meu caso, já que há poucos dias, tal
vez algumas semanas, o Presidente Lula anunciará o
seu Ministério.

Hoje, o PFL apresentará inúmeros destaques
para serem discutidos e votados neste Parlamento.
Espero que possamos obter a vitória necessária para
que não finalizemos esse esdrúxulo, esse esbulho,
que é essa tal minirreforma constante na MP n° 66.
Isso é um absurdo!

O Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou de
sair vitorioso nas urnas, tem um momento ímpar de as
sumir o Governo, a partir de janeiro de 2003, e iniciar o
processo de reformas constitucionais imprescindíveis
e indispensáveis para o crescimento do nosso País.

Não podemos fazer arremedos. Não podemos
permitir que medidas paliativas sejam adotadas no fi
nal do Governo Fernando Henrique Cardoso, que du
rante tantos anos foi condenado pelo PT. O Partido dos
Trabalhadores tem a oportunidade de iniciar um novo
Governo adotando uma prática parlamentar adequada
à sua, que é votar leis e medidas que não sejam provi
sórias, repito, há tanto condenadas nesta Casa.

Sr. Presidente, precisamos de uma reforma tri
butária' previdenciária e não arremedos como esse.

A partir do momento que o Partido dos Trabalha
dores adota essa postura que tanto condenou, assus
to-me, porque o início do seu Governo pode não ser
tão belo quanto fora sua vitória.

Muitos Parlamentares do PFL e eu votamos em
Lula, principalmente os da Bahia, porque somos lide
rados pelo Senador Antonio Carlos Magalhães. Não
quero que as promessas feitas em palanque se tor
nem ineficazes.

Alerto esta Casa que o povo brasileiro está ansi
oso por ver realizadas as promessas de palanque.

Muito obrigado.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para fa
zer um breve comentário sobre a questão dos direitos
humanos no Brasil e, especialmente, durante o perío
do do atual Governo, que presto chegará ao fim.

A ONG Rede Social de Justiça e Direitos Huma
nos divulgou recentemente um relatório sobre a defe
sa dos direitos humanos no Brasil, nos últimos oito
anos de Governo. A conclusão é de que, nesse perío-

do, muito pouco foi feito e, em alguns aspectos, houve
mesmo um retrocesso.

Foram mencionados desde problemas como o
crescimento dos casos de trabalho escravo, a falta de
demarcação das terras indígenas e os conflitos de
terra, até questões sobre fome, saúde, educação e
habitação. Problemas relacionados à polícia também
foram mencionados, como o uso ilegal de presos para
infiltração em quadrilhas.

Os problemas apontados pelo relatório são de
conhecimento de todos e sempre foram amplamente
acompanhados e divulgados pela imprensa brasileira.
Mas o fato de organizações não-governamentais se
preocuparem em compilar os dados e fatos em um re
latório é de grande valia, não como um instrumento
de mera crítica a um governo, mas como identificador
de problemas fundamentais e que mais preocupam
em termos de direitos humanos. Além das críticas, um
importante avanço na área da saúde foi lembrado e,
com merecimento, elogiado: a garantia do acesso a
medicamentos para portadores do vírus da AIDS.

Acredito que esse documento deve ser encara
do como uma crítica construtiva, e não como uma de
núncia que nos leve ao desânimo e ao sentimento de
que não somos capazes de transpor as barreiras da
violência, da injustiça e da ignorância. Ao contrário,
esse relatório deve ser visto como um desafio e um
ponto de partida para a atuação do próximo governo,
cujos líderes desde já vêm demonstrando grande pre
ocupação com o social.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, estranho muito que o Ministro Pratini de Moraes,
mais uma vez, esteja fazendo promessa de alta na
produção de grãos no Brasil. A cada ano S.Exa. faz
uma previsão que nunca se cumpre.

Em 2000, tivemos colheita superior à de 2002.
Agora S.EXa. diz que a safra vai superar 110 mil ou
115 mil toneladas de grãos. As metas de S.Exa. nun
ca foram cumpridas, são voltadas apenas para os
grandes produtores rurais. Inclusive, grande parte da
verba que deveria ser investida no PRONAF é desvia
da dessa finalidade. Não concordamos com essa po
lítica, que existe para ajudar os bancos. Precisamos
de uma política agrícola diferenciada para os agricul
tores familiares, para os assentamentos, uma política
de distribuição de renda, de valorização da terra, do
meio ambiente e que coloque nos trilhos o que foi
destruído durante esse período de política de concen-
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tração de renda e de priorização de alguns setores da
agricultura.

Como se não bastasse a incoerência da política
agrícola do Governo, o Presidente da República foi
aos Estados Unidos receber um presente por ações
que não realizou no País. Disse que no Brasil foi feija
a reforma agrária, enquanto todos sabem - e a pró
pria imprensa divulgou - que 44% do que o Governo
disse não foi feito. Ao dizer que foram feitos milhões
de assentamentos durante o seu Governo, S.Exa.
mentiu para o mundo inteiro.

Nesta Casa, criamos uma Comissão Especial
para verificar desapropriações e assentamentos.
Aqui perto desta Casa, o Governo disse que havia
muitas famílias assentadas. Fomos lá e apenas en
contramos formigas no local, não tinha uma única fa
mília assentada e sequer havia sido encaminhado
processo de desapropriação.

O Governo Fernando Henrique mente, e ainda
recebe prêmio pela mentira!

É grave, Sr. Presidente, ouvirmos tantas inver
dades. No Brasil, 64% da pobreza está no meio rural,
nos pequenos Municípios.

A maior economia dos pequenos agricultores
ainda é a aposentadoria rural, conquista dos trabalha
dores rurais O Ministro não pode faltar com a verda
de, deve mostrar os números, segundo a própria esta
tística da Conab, e não vender ilusão. Aliás, o povo
elegeu Lula por não mais tolerar a venda de ilusão no
Brasil - diz-se uma coisa e se faz outra. Lamentavel
mente, vamos pegar um País destruído. Precisare
mos reconstruí-lo, mas o povo brasileiro tem garra e
muita capacidade.

Escreveremos outra história, por outras mãos,
com a vitória de Lula, pois há 500 anos só a elite bra
sileira o fez. É duro, é penoso, mas necessário para
conquistar a verdadeira democracia no Brasil.

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, a temática relativa às
desigualdades regionais será objeto de amplas dis
cussões, a partir de amanhã, na Capital cearense,
durante a realização da Conferência sobre Desenvol
vimento Regional e Investimento Estrangeiro Direto,
com a participação de estudiosos dessa magna ques
tão, num patrocínio do Governo do Estado e da Orga
nização para Cooperação Econômica e Desenvolvi-

mento - OECD, com a colaboração do Banco do Nor
deste, Banco Mundial e do Sebrae.

Durante o desempenho de seu mandato, como
Senador da República e Ministro do Planejamento, o
atual Governador Beni Veras voltou-se para esse pal
pitante assunto, inclusive com publicações, divulga
das na década passada, com enfoque sobre pontos
fundamentais para o enfrentamento do aludido pro
blema, ainda desafiando a argúcia e sensibilidade de
nossos governantes.

Em termos de Brasil, as disparidades continuam
sendo gritantes, exigindo um reposicionamento dos
órgãos públicos, em todas as hierarquias, a fim de
que diminuam os distanciamentos que separam bra
si�eiros de vários recantos do nosso País.

Na imprensa fortalezense, no último domingo, o
próprio Chefe do Executivo Estadual escreveu lúcido
artigo, expendendo considerações atualizadas sobre
itens básicos de nosso processo de crescimento eco
nômico e bem-estar social.

Afirma Beni Veras, nas páginas do jornal O
Povo, de maneira textual:

"A escolha do Ceará para a Conferên
cia se deve às peculiaridades do Estado e
da Região em que está inserido, bem como
ao trabalho intenso desenvolvido por nós no
Congresso Nacional, na condição de Sena
dor, quando levamos ao debate nacional o
problema das Desigualdades Regionais,
chamando a atenção para o grave contraste
dos dois Brasis: um rico e próspero e o ou
tro pobre, sem maiores oportunidades".

Mais adiante, enfatiza o ex-senador e hoje Go
vernador Beni Veras:

"Está c/aro que sem a cooperação dos ricos, os
pobres não têm como superar essas dificuldades".

As suas conclusões, que haverão de repercutir
durante o conclave, acham-se assim alinhadas:

"Creio que o nordestino não aceita
mais as políticas de investimentos sociais
na forma de assistencialismo, mas como um
direito e oportunidade de geração de traba
lho e renda, para melhoria de sua qualidade
de vida",

Colega que fui, Sr. Presidente, de Beni Veras no
Senado da República, integrando ambos a representa
ção cearense, ao lado de Cid Saboia de Carvalho, pos
so testemunhar a seriedade do trabalho que ele ali em
preendeu, ocupando-se, habitualmente, de assuntos
relevantes e apontando soluções exeqüíveis aos diri-
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gentes de então. Tenho certeza, por isso, que a coorde
nação pessoal do Governador garantirá o pleno êxito da
promoção, da qual deverão participar políticos, técnicos
e demais estudiosos das disparidades regionais, que
permanecem sem o devido equacionamento, apesar
dos mecanismos até aqui utilizados pelos órgãos oficia
is, incumbidos de enfrentar tal desafio.

Sr. Presidente, encareço a V. Exa. , nos termos re
gimentais, que considere o artigo do Governador Beni
Veras como parte integrante deste pronunciamento.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORAOOR.

Especialistas de várias partes do mundo esta
rão reunidos em Fortaleza, de 12 a 13 de dezembro,
para debater as desigualdades regionais no Brasil e
como combatê-Ias. O encontro é muito oportuno nes
te momento em que o Presidente da República e go
vernadores eleitos discutem as suas propostas com
vistas às decisões que irão tomar no comando dos
seus governos.

Trata-se da Conferência sobre Desenvolvimento
Regional e Investimento Estrangeiro Direto, realizada
pela Organização para Cooperação Econômica e De
senvolvimento - OECD - e pelo Governo do Estado
do Ceará. Conta ainda com a colaboração do Banco
do Nordeste, Banco Mundial e Sebrae. Para se ter
uma idéia da importância da OECD, lembramos que
ela foi a instituição que canalizou os investimentos do
Plano Marshall para recuperação da Europa no
pós-Guerra, formatou a integração européia e a união
monetária e desenvolve análises respeitadas e cita
das no mundo todo.

A escolha do Ceará para a Conferência se deve
às peculiaridades do Estado e da Região em que está
inserido, bem como ao trabalho intenso desenvolvido
por nós no Congresso Nacional, como Senador,
quando levamos ao debate nacional o problema das
Desigualdades Regionais, chamando a atenção para
o grave contraste dos dois Brasis: um rico e próspero
e o outro pobre e sem maiores oportunidades. Nesse
encontro no ceará, a OECD pretende debater algu
mas saídas, à partir de experiências como a que
aconteceu com Portugal que triplicou a sua renda per
capta depois de aceito o seu ingresso na Comunida
de Européia.

Está claro que sem a cooperação dos ricos, os
pobres não tem como superar essas desigualdades.
A Conferência de 2001 foi realizada na China, País de
dimensões continentais como o Brasil e que, ao con
trário daqui, está com sua economia crescendo a
uma taxa anual de 9,5% ao ano, há 15 anos sem inter
rupção. Lá como cá a prosperidade se concentra for-

temente numa região da faixa costeira, deixando a
parte central do País no imobilismo. Como resultado
desse debate, os chineses redirecionaram os progra
mas e investimentos preferencialmente para essas
regiões mais pobres.

Outras experiências de êxito no combate às de
sigualdades regionais são recolhidas pela OECD com
a agroindústria no Chile, com a indústria high tech na
Irlanda, com o México depois do Nafta, com a índia na
tecnologia da Informática, dentre outras. E não falta
rão depoimentos de empresários investidores em re
giões menos desenvolvidas, além das informações
constantes dos temas sobre desafios para o desen
volvimento regional, troca de experiências internacio
nais, redução às restrições ao desenvolvimento do
Nordeste, desenvolvimento local e investimento es
trangeiro. Gostaria de realçar a importância do debate
sobre as restrições do desenvolvimento regional que
envolverá inclusive os problemas dos recursos hídri
cos e da ciência e tecnologia, áreas em que o Gover
no do Ceará tem centrado enormes esforços, uma
vez que o mais grave problema do Nordeste, e sobre
tudo do Ceará, é água.

Esse evento me proporciona uma grande satis
fação, primeiro porque os temas nele tratados sempre
fizeram parte das minhas preocupações e das mi
nhas atitudes como cidadão e homem público. E tam
bém pela escolha do Ceará como sede desse debate
que deverá ser cada vez mais intensificado com a
participação de todos os governadores, políticos, em
presários e demais lideranças emprenhadas em que
o Nordeste se liberte dessa eterno estigma de pobre
za, sofrimento e miséria. Temos imensas potenciali
dades e vocações específicas de desenvolvimento.

Creio que o nordestino não aceita mais as políti
cas de investimentos sociais na forma de assistencia
lismo, mas como um direito e oportunidade de gera
ção de trabalho e de renda, para melhoria da sua qua
lidade de vida.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Gilmar Machado.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, gostaria de registrar o debate que realizamos,
ontem à tarde, no auditório da Embratur, com a Co
missão Nacional de Atletas, presidida pelo ex-jogador
de vôlei e hoje Deputado Estadual do Rio de Janeiro,
Bernard Rajzman, e coordenada pelo Secretário Na
cional de Esportes, o iatista Lars Graeel.

O evento contou com a presença de diversos
atletas e ex-atletas olímpicos, como Ana Moser e Ana
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Paula, Carlos Alberto Kirmair, Zequinha Barbosa,
Robson Caetano, Marcelo Vítor, Paulo, Renan, Auré
lio Miguel, entre outros.

Fomos convidados para expor o novo Estatuto
Nacional do Esporte, do qual sou Relator. O Estatuto
já foi aprovado na Comissão Especial; falta apenas
que seja votado pelo Plenário da Casa.

Atletas paraolímpicos, como a Ádria, grande
corredora e medalhista nos jogos de Sidney, Austrá
lia, e uma das nossas grandes esperanças em Ate
nas, também estiveram presentes ao debate.

O debate foi importante, pois tivemos a oportu
nidade de afirmar que é fundamental para o Brasil
que a política esportiva seja levada mais a sério. Te
mos de ter política de esporte que considere o espor
te de forma geral, uma política que não privilegie ape
nas o futebol, mas que dê maior atenção às demais
modalidades esportivas. Esportes não-olímpicos,
como o futsal, o rapei, o rodeio, skating e várias ou
tras modalidades, estão crescendo muito no Brasil.

A sociedade brasileira é extremamente dinâmi
ca, e essas modalidades esportivas são fundamenta
is não apenas para a saúde e o desenvolvimento do
espírito de solidariedade, mas sobretudo para a cria
ção de renda e emprego.

O projeto que o companheiro Luiz Inácio Lula da
Silva apresentou à Nação brasileira é vitorioso. Esta
mos certos de que o esporte brasileiro receberá uma
política eficaz que o valorize. Tanto é que estamos
propondo a criação de uma lei de incentivo ao espor
te. Como já existe na área da cultura, é nosso desejo
que o esporte tenha política de financiamento para
ampliarmos as manifestações esportivas no Brasil,
termos mais atletas, principalmente crianças, desen
volvendo a prática esportiva.

Desejamos ampliar o esporte educacional.
Hoje, são 32 milhões de alunos matriculados no ensi
no fundamental, mais 8 milhões no ensino médio, um
montante de 40 milhões de crianças. O esporte edu
cacional receberá grande divulgação, de tal modo
que voltemos a assistir a disputas sadias entre as es
colas, de tal modo que haja intercâmbio e integração
entre elas.

Sr. Presidente, fiquei extremamente feliz com a
receptividade dos atletas que já leram e continuam
acompanhando o Estatuto que estamos discutindo
nesta Casa. É por meio dele que trataremos o esporte
educacional como prioridade para, mais à frente, al
cançar a categoria de profissional, receber financia
mentos e, assim, gerar um bom rendimento.

Esse financiamento, principalmente das empre
sas estatais, também tem de estar vinculado ao es
porte educacional participativo, ao esporte de base,
de uma forma geral.

Sr. Presidente, no próximo mandato, continuare
mos acompanhando a situação do esporte brasileiro,
que exerce papel importantíssimo no Brasil, que vai
ser a sede dos Jogos Pan-americanos de 2007 e po
derá organizar as Olimpíadas em 2012. Tais eventos
ocorrerão a médio e longo prazo, mas é dessa forma
que devemos pensar. Temos de fazer projetos de mé
dio e longo prazo para o Brasil entrar no cenário inter
nacional olímpico como grande potência esportiva não
só no futebol, mas também nas demais modalidades, a
fim de ampliarmos o turismo e gerarmos renda e em
prego. Tais ações são fundamentais para nosso povo.

O SR. PEDRO FERNANDES (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a Comissão Especial que estuda a ques
tão das ilhas oceânicas, cujo Relator é o Deputado
Eni Voltolini, de Santa Catarina, realizou sessão or
dinária ontem, em que foi apresentado o relatório, a
ser apreciado hoje. Quero registrar meu protesto
em relação à manobra de pedir vista do projeto, na
tentativa de prejudicá-lo.

Faço apelo ao Deputado Carlito Merss no senti
do de que deixe ocorrer a reunião, para que se vote o
relatório, pois São Luís, Capital do Maranhão, é uma
ilha e sente-se prejudicada desde a promulgação da
Constituição de 1988.

Fizemos audiências públicas com a presença
do Relator que geraram expectativa muito grande
para aquela população, que quer ver resolvidos os
problemas da Ilha de São Luís, hoje propriedade da
União. Estamos vivendo verdadeiro caos. Não se
sabe a qual autoridade o cidadão tem de atender,
quais são as políticas públicas do Governo Federal
em relação aos terrenos ditos patrimônio da União.

Sr. Presidente, precisamos resolver o problema
para que sejam legitimados vários títulos de terras na
Ilha de São Luís. Como diz o nobre Relator, não esta
mos tratando de terrenos de Marinha, que continua
rão com a definição que lhes foi dada. Estamos que
rendo resolver o problema fundiário das terras do in
terior das ilhas oceânicas, porque é muito importante.

Depois da reunião da Associação Comercial,
com a presença de membros da OAB, de advogados
que tratam do assunto, de ex-Secretários que tam
bém trataram de assuntos fundiários da ilha, nossa
expectativa é de que o projeto não volte à estaca zero.
Renovamos o apelo ao Deputado Carlito Merss, do
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PT, que diz não gostar de trabalhar sob pressão. Mas
o próprio Partido dos Trabalhadores, quando aqui se
vota contra ele, anuncia isso em outdoors.

Estou disposto a mandar para Santa Catarina e
todos os Estados que têm esse problema a lista de
quem está atrapalhando a aprovação do projeto. É
uma ameaça, sim, ao Deputado Carlito Merss, porque
também sei trabalhar dessa forma. S.Exa. não esteve
presente às audiências públicas e agora tenta melar
toda a expectativa vivida pela gente da minha terra. A
partir de hoje, Sr. Presidente, vou dizer que o PT é que
está atrapalhando o andamento desse projeto.

Aproveito a oportunidade para dizer ao povo de
Santa Catarina que o Deputado Paulo Gouvêa, do
PFL, deu parecer contrário ao projeto que destina 2%
das multas aos deficientes físicos vítimas de trânsito.
S.Exa. foi insensível ao reprová-lo. Mas vou apresen
tar o projeto novamente, uma vez que estarei aqui a
partir do dia 15 de fevereiro de 2003.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Sr. Mauro Benevides.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
MAURO BENEVIDES QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTE
RIORMENTE PUBLICADO.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, desejo, mais uma vez, reiterar apelo
para que o Governo Federal honre os créditos relati
vos a obras rodoviárias federais feitas com recursos
estaduais. O Governo Federal deveria ter indenizado
os Estados - como manda a lei, obedecendo aos con
vênios e contratos -, mas não o fez.

O Rio Grande do Sul, meu Estado, é credor de
988 milhões de reais. Tudo está devidamente docu
mentado. E o critério de correção do crédito foi o mes
mo utilizado pelo Governo Federal para corrigir as dí
vidas dos Estados.

Há outros Estados com igual direito, como é o
caso de Minas Gerais. E o Presidente Aécio Neves,
Governador eleito, pleiteia com justeza.

Ontem ouvi dizer que está sendo preparada uma
medida provisória para solução do problema. A meu ju
ízo, porém, a providência não resolverá o problema
com dignidade. O Ministro da Fazenda e o Presidente
Fernando Henrique Cardoso pretendem transferir re
cursos aos Estados que desejarem receber, por dele
gação, a responsabilidade de manutenção e conserva
ção de rodovias federais. O Governo Federal propõe
pagar 130 mil reais por quilômetro delegado.

Ora, trata-se de um constrangimento que Gover
nadores tenham de cobrar por quilômetros construídos
e restaurados no passado. O Rio Grande do Sul há 14
anos espera ser ressarcido. É preciso corrigir o valor
que o Estado despendeu em obras que não eram de
sua responsabilidade, mas do Governo Federal.

A nova proposta do Poder Executivo não é mais
indenizar os Estados quanto ao crédito existente, mas
negociar a transferência de responsabilidade sobre
rodovias federais. Em troca disso, pagará 130 mil rea
is por quilômetro. Ou seja, o Estado que decidir rece
ber a delegação de manter e conservar, por exemplo,
400 quilômetros de rodovias federais, desobrigando
da responsabilidade o Governo Federal, que cobra do
povo a CIDE e não a aplica na recuperação das estra
das, ficará credor em 500 milhões de reais.

Não acho esse o melhor caminho. Quando se
fala de créditos, estes são pagos em dinheiro, mas,
nesse caso, transferem-se obrigações, de certa for
ma chantageando os Estados a aceitarem a respon
sabilidade por estradas que não são suas para, em
troca, receberem um direito líquido e certo.

Insisto no fato de que a edição de medida provi
sória seja feita ainda este ano, em particular no que diz
respeito ao Rio Grande do Sul, para que o Estado pos
sa recuperar o crédito a que faz jus e, com esses recur
sos, pagar seus credores, o 13" salário, enfim, suas
obrigações. Espero que isso se faça de forma abran
gente para outros Estados em igual condições, com
provas documentais dos créditos. Do contrário, não es
tará sendo paga a dívida históÍ'ica, mas transferindo-se
uma nova responsabilidade mediante promessa de
mais recursos. Isso já se fez no passado, há 14 anos.

Antes de negociar delegação de estradas, é
preciso pagar esse crédito histórico a que muitos
Estados brasileiros têm direito, em particular o Rio
Grande do Sul, Estado que represento nesta Casa.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL - MT. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, terça-feira da semana passada foi
um dos dias mais significativos para a comunidade
católica de Mato Grosso, principalmente do Município
de Sinop, localizado no norte do Estado, onde reside
D. Henrique Froehlich.

Três de dezembro marcou o Jubileu de Ouro de D.
Henrique Froehlich, carinhosamente chamado de Bispo
da Floresta, que há cinqüenta anos tem toda a sua vida
dedicada a servir a Deus através da Igreja Católica.

Gaúcho de nascimento, mas mato-grossense
de coração, D. Henrique Froehlich nasceu na zona ru-
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ral de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, no dia
22 de junho de 1919, sendo o caçula de doze irmãos.

Filho de uma família religiosa, logo cedo desper
tou no então menino Henrique a vocação para a Igre
ja, o que o levou, aos 13 anos, a aceitar o convite do
Pe. Félix para ingressar no seminário, em 1932.

O ano de 1952 foi de glória e festa para a família
Froehlich, que viu o seu filho Henrique tornar-se sa
cerdote.

Daí para a frente, a vida do Pe. Henrique mudou
completamente. Para a felicidade de Mato Grosso, foi
indicado a servir aquele Estado do seu berço de nas
cimento.

Primeiro, Cuiabá Capital do antigo Mato Grosso
teve a primazia de recebê-lo. Depois deslocou-se
para a distante Utiariti, sede de sua primeira missão,
450 quilômetros distante da Capital. No interior
mato-grossense, o jovem padre passou a manter con
tato com os índios, não se afastando mais deles, aos
quais evangelizou e ensinou a cultura do branco, pro
curando melhorar suas condições de vida.

Nos tempos difíceis, nos conflitos de terra e com
os seringueiros, a participação do Pe. Henrique foi
fundamental nas negociações e conciliações entre ín
dios e brancos.

Sua atuação harmoniosa o tornou conhecido
por todo o Mato Grosso e, mesmo ensinando alguns
hábitos dos brancos aos silvícolas, sempre os respei
tou, fazendo com que seus costumes e cultura fos
sem mantidos.

Diamantino também teve a satisfação de contar
com o trabalho do Pe. Henrique. Naquele Município
promoveu uma verdadeira revolução, no bom sentido,
empregando métodos modernos de trabalho, benefi
ciando centenas de trabalhadores rurais.

Após sagrar-se bispo em 20 de fevereiro de
1972, na Matriz de Santa Cruz do Sul, D. Henrique
mostrou todo seu amor a Mato Grosso, retornando ao
Estado onde iniciou o sacerdócio, indo para o Municí
pio de Sinop. Lá, acaba de completar 50 anos de dedi
cação à causa da Igreja Católica Apostólica Romana.

Parabéns, D. Henrique, tenho certeza de que,
como eu, todos os mato-grossenses estão muito feli
zes com o seu Jubileu de Ouro Sacerdotal. Também
queremos agradecer a dedicação, o amor e o carinho
que ao longo desses 50 anos tem oferecido a todos
nós, filhos de Mato Grosso, índios e não índios.

Que Deus o proteja, iluminando todos os seus
passos, dando-lhe muitos anos de vida!

Muito obrigada.

o SR. CRESCÊNCIO PEREIRA JR. (PFL - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna informar os nobres pares
e os cidadãos que nos assistem pela TV Câmara que
amanhã esta Casa realizará mais um grande trabalho
na Comissão de Seguridade Social e Família.

Nos dias 14 e 15 de novembro, participei do V
Congresso dos Auditores Fiscais do INSS, e estava
em pauta o déficit da Previdência Social. Segundo os
auditores, o alegado déficit não existe de forma algu
ma. O déficit alegado pelo Governo existe em decor
rência, unicamente, da falta de cumprimento do art.
195 da Constituição Federal, que instituiu as contribu
ições sociais a serem arrecadadas pela União por in
termédio do órgão competente e transferidas ao Mi
nistério da Previdência, que as destinaria à Previdên
cia e à Saúde e desenvolveria programas sociais no
âmbito do Ministério.

Infelizmente, o Governo Federal não cumpriu a
determinação desse artigo da Carta Magna. Para que
V.Exas. tenham idéia - não fui eu quem disse, mas os
auditores fiscais, por ocasião da realização do con
gresso -, em 2001, a título de arrecadação de
COFINS, CSLL e CPMF, deixaram de ser repassados
aos cofres da Previdência, aproximadamente, 36 bi
lhões de reais, que deveriam ter sido entregues ao Mi
nistério da Previdência e Assistência Social, a fim de
serem desenvolvidos diversos programas sociais por
todo este País de dimensão continental

Sr. Presidente, gostaria de renovar - principal
mente a V.Exa. - o convite para que as Sras. e os Srs.
Deputados compareçam à Comissão de Seguridade
Social e Família, amanhã, às 9h30min. Estarão pre
sentes à reunião Auditores Fiscais do INSS. Na opor
tunidade, eles provarão perante a Casa que débito,
rombo, furo e dinheiro existem, mas não há na Previ
dência rombos intitulados pelo Governo.

A Previdência tem condições de se automanter.
Sou daqueles que defendem a previdência pública
complementar no País. Se ela for implantada, tere
mos condições, por meio do Ministério da Previdência
e Assistência Social e do Instituto Nacional de Seguro
Social, de desenvolver política de seguros, grande
anseio da maior parte dos trabalhadores.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
registro testemunho a esta Casa da visita de mem
bros da Comissão de Ciência e Tacnologia, Comuni
cação e Informática a Aracati e Limoeiro do Norte, no
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Ceará, onde há excelentes centros de ensino, pesqui
sa e desenvolvimento tecnológico.

Chamou-nos a atenção - somos da Região Su
deste e procuramos estabelecer centros de tecnolo
gia buscando a vocação de cada uma das regiões
que no interior desse Estado há desenvolvimento
econômico e oportunidade de emprego, o que contri
bui positivamente para a diminuição das desigualda
des regionais. Os jovens participam de pesquisas,
projetos de carcinicultura, promovem cultura de ca
marões, desenvolvimento industrial, até exportação
de escargot, além de estudos sobre dessalinização e
irrigação de zonas destituídas de água.

Constatamos a colaboração de técnicos que
para lá se deslocaram e constituíram família, no senti
do de aprimorar o conhecimento de estudantes do 2°
grau e de pessoas simples da comunidade, cooperati
vadas, que certamente terão uma profissão, permitin
do com isso o desenvolvimento econômico daqueles
Municípios.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, conse
guimos ontem, na Comissão de Ciência e Tecnologia,
após grande esforço concentrado, aprovar matéria
que dispõe sobre a produção artística, cinematográfi
ca e televisiva regional, com percentual de participa
ção na carga horária semanal, para que a vida e a
arte do povo daquelas cidades possam ser mostra
das. Não se pode deixar de transmitir, pelos meios de
comunicação, a chama viva da cultura e da arte popu
lar daquelas regiões.

Para vencer as desigualdades regionais, seja na
área da cultura, da arte popular, seja na da pesquisa
implementada, no sertão do Ceará, é necessária uma
opção. E essa opção é sobretudo a de combater as
desigualdades regionais. Isso é válido para a saúde,
para a educação, para a cultura e a arte, para o co
mércio e para a indústria, porque este País tem mui
tas riquezas naturais e recursos humanos pródigos.
Mas é necessário considerá-Ia como política prioritá
ria, para vencer as diferenças regionais, constituir ri
queza e, obviamente, fazer com que este País tenha
mais igualdade de oportunidades.

Sr. Presidente, uma opção fundamental para o
Governo que se inicia em janeiro é a luta permanente
contra as desigualdades neste País.

Muito obrigado.

O SR. CHICO SARDELLI (PFL - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, faço uso desta tribuna no dia de hoje para falar
sobre a crise que estamos enfrentando no setor da ci
tricultura, especificamente na produção e comerciali-

zação da laranja. Fala-se da existência de um cartel,
uma prática criminosa que só beneficia os mais pode
rosos, em detrimento de muitas famílias que sobrevi
vem do salário.

Faço parte da Comissão de Economia da Câ
mara dos Deputados. Temos recebido muitas denún
cias referentes a existência de cartel e manipulação
de preços por grandes indústrias do suco de laranja,
que vêm prejudicando única e exclusivamente os pro
dutores de laranja do nosso País.

Infelizmente, hoje a estrutura do mercado brasi
leiro favorece a formação de cartel, visto que existem
apenas quatro ou cinco grandes indústrias do ramo
que conseguem manipular os preços e, conseqüente
mente, retirar do mercado os pequenos produtores.

Acredito que dessa forma estamos caminhando
na contramão do desenvolvimento. Com a globaliza
ção, os setores da economia mundial mudaram e no
vas práticas competitivas foram adotadas, entre elas
a diversificação e diferenciação de produtos e o esta
belecimento de alianças e parcerias entre agentes do
mesmo setor.

No Brasil não existe diversificação, e sim mono
pólio, oligopólio e concorrência desleal, que só geram
prejuízos para o bem-estar social. Em 1999, de acor
do com dados da Secretaria de Comércio Exterior
SECEX, 70% das exportações de suco de laranja fi
caram nas mãos das quatro maiores empresas, e
87% nas mãos das oito maiores empresas do ramo.

A adoção de condutas anticoncorrenciais, nesse
caso específico da denúncia sobre a existência de cartel,
exige maior atuação do Governo Federal, sob a ótica de
regulação do mercado, pois, como já disse, o cartel é
prejudicial à comunidade e deve ser condenado.

Vejamos: o Brasil está entre os maiores produto
res de laranja do mundo, sendo responsável por um
terço de toda a produção mundial. Setenta por cento
da produção são utilizados para a fabricação de suco,
sendo que 90% dele é produzido no Estado de São
Paulo. O setor emprega cerca de 500 mil pessoas, e
as exportações chegam à casa de 1,2 bilhão de dóla
res anuais. O Brasil também é o maior exportador de
suco de laranja, abrangendo 80% do comércio mundi
al. Noventa e sete por cento do suco de laranja produ
zido no Brasil são exportados, principalmente para os
Estados Unidos e a Europa.

O cartel é universalmente considerado a mais
grave infração à ordem econômica existente. Portan
to, a constatação dessa prática ilegal pode causar
grandes transtornos no mercado mundial e prejudicar
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todo um trabalho que vem sendo feito no País no sen
tido de incrementar as exportações.

Um acordo para acabar com o oligopólio foi fir
mado em 1995, mas nada foi cumprido. Conforme as
denúncias recebidas, as grandes indústrias do setor
alinham por baixo os preços a serem pagos ao produ
tor, com reajustes mínimos e acordados a cada três
anos, não deixando opção de venda ao produtor. Ou
seja, o produtor só consegue vender a safra à mesma
indústria para a qual vendeu no ano anterior.

A força dessas indústrias é tão grande que no
vas empresas são impedidas de entrar no mercado.
São elas também que definem o período no qual se
rão abertas as negociações para a compra da laranja.
Segundo os produtores de laranja, isso ficou evidente
em 1999, quando as negociações foram iniciadas so
mente em julho, prática essa comum nos meses de
abril e maio. Esse atraso fez com que houvesse perda
da produção dos pomares, obrigando os produtores a
reduzir o preço da fruta.

Os produtores também denunciam que as in
dústrias não querem mais negociar os preços, ale
gando que são impedidas, por estarem cumprindo
determinação do CADE - compromisso de cessação
do contrato padrão -, de outubro de 1995, que extin
guiu o contrato padrão e estabeleceu proibição de as
indústrias se reunirem para discutir e definir preços.
Segundo os produtores, utilizando-se dessa descul
pa, as indústrias adotaram o preço da caixa de laranja
inferior ao custo de produção, na safra 1999/2000.

Diante de tantas denúncias, a Câmara dos De
putados aprovou a criação da CPI da Laranja, para
que tais denúncias pudessem ser averiguadas. Tam
bém no ano passado, juntamente com outros Deputa
dos que fazem parte da Comissão de Economia da
Câmara dos Deputados, estive com o Ministro da
Agricultura, Pratini de Moraes, na Embaixada dos
Estados Unidos, para levar as denúncias recebidas e
discutir saídas para a crise enfrentada pelo setor da
citricultura.

Quanto à abertura do mercado, reclamamos do
protecionismo norte-americano. As cláusulas proteci
onistas incluem critérios de comercialização, de bar
reiras alfandegárias e fitossanitárias, entre outras.
Também existe a Taxa de Equalização da Flórida,
aplicada aos cítricos brasileiros nos Estados Unidos,
que impede que o suco de laranja brasileiro concorra
ao mercado americano.

Também discutimos com o Ministro Pratini de
Moraes políticas de incentivo à produção agrícola,
como abertura do mercado e novas oportunidades de

empréstimos, para que os produtores possam investir
em máquinas e equipamentos modernos para garantir
safras mais produtivas, com menor custo operacional.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vamos
entrar em 2003 enfrentando profundas mudanças na
economia mundial, entre elas a iminência de aderir
mos ou não à ALCA. Ante esse protecionismo ameri
cano, principalmente no que diz respeito aos produ
tos agrícolas, e a existência de cartel em nosso País,
devemos ficar ainda mais atentos quanto a nossa
economia.

Cabe ressaltar que, nas audiências públicas
promovidas pela Comissão de Economia, as indústri
as de suco negam as denúncias apresentadas pelos
produtores de laranja. Porém, o impasse continua.

Acredito que falta em nosso País a criação de
uma cultura de concorrência. Também falta uma ade
quação da disciplina brasileira com relação ao poder
de mercado, pois a legislação vigente abre lacunas
para a existência de práticas infringentes, como o car
tel. Porém, os mecanismos para coibi-Ias existem e
queremos que sejam efetivado. Nada mais que isso!

Para encerrar, destaco que os produtores de la
ranja querem apenas assegurar uma remuneração
justa para a produção, não só para eles, mas tam
bém para toda a cadeia produtiva. Desejam ainda
abrir a oportunidade de parceria entre todos os en
volvidos, na busca do aperfeiçoamento do mercado
do citrus business, um ramo que só tende a crescer
no País e no mundo. Através de um acordo entre as
duas partes, quem mais sai ganhando é o Brasil, que
entra ainda mais forte no agronegócio, para o bem
da nossa sociedade.

Nossa luta contra as práticas anticompetitivas
está apenas começando. Esperamos que o Congres
so Nacional tenha a responsabilidade de apurar os re
feridos indícios de irregularidades.

Durante o discurso do Sr. Chico Sar
delli, o Sr. Marçal Filho, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Themísto
c/es Sampaio, § 2° do art. 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao Deputado Marçal Filho.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna nesta tarde para manifes
tar minha indignação quanto ao ocorrido ontem em
meu Município, Dourados, no Estado de Mato Grosso
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do Sul, onde 28 presos, sendo 3 mulheres e 25 ho
mens, foram colocados no pátio da cadeia pública do
10 Distrito Policial da cidade.

Tal ação foi efetuada pelo juiz da Vara de Execu
ções Criminais e corregedor dos presídios de Doura
dos, Celso Antônio Schuch Santos, no cumprimento
de determinação do Corregedor-Geral do Tribunal de
Justiça para interditar a delegacia e deixar os presos
algemados no pátio.

Os 28 presos passaram a no~e no local e só fo
ram removidos nesta manhã, para o presídio de Jateí,
cujas obras ainda não foram concluídas. A falta de ati
tudes por parte do Estado para resolver o problema
fez com que fosse preciso a tomada dessa medida
tão extremada. O absurdo de tudo isso é que esse
problema vem se desenrolando desde o início deste
ano, acarretando mais de dez rebeliões. Numa delas,
inclusive, foi preciso que policiais militares utilizassem
bombas de efeito moral.

A verdade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, é que a situação dos presídios de todo o Estado
de Mato Grosso do Sul é mais que preocupante, e é
isso o que vem provar todo esse episódio ocorrido no
10 Distrito Policial de Dourados.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO CASTELO (PSDB - MA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, registro nesta tarde
minha preocupação com um problema que tem atingi
do São Luís, Capital do meu Estado, e os Municípios
de São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar.

Há três anos, venho falando sobre as ilhas oceâ
nicas e marítimas. O art. 20 da Constituição, inciso IV,
trata das ilhas marítimas. Depois da Constituição de
1967, a de 1988 trouxe uma modificação com base na
qual o Governo confundiu e deu à ilha oceânica trata
mento semelhante ao que confere à ilha marítima,
costeira.

Isso fez com que mais de 47 mil contribuintes,
na Capital do Maranhão e nos Municípios sediados
na Ilha de São Luís, pagassem dois impostos: a taxa
do SPU e o Imposto Predial. Registrei tal situação vá
rias vezes, e fiz um apelo ao Sr. Ministro do Planeja
mento para que mandasse o SPU corrigir essa gritan
te distorção.

Tramita na Casa a PEC nO 375, de 1988, de au
toria do Deputado Edison Andrino, que, se aprovada,
resolveria esse problema não só em São Luís, mas
em Florianópolis e nas demais ilhas marítimas de
todo o Brasil. O Relator da matéria, o Deputado Eni
Voltolini, promoveu várias reuniões conosco, com in
tegrantes do Governo, com pessoas ligadas ao meio

ambiente, com o ex-Presidente do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina, a fim de discutir o assunto, mas
não conseguimos chegar a uma solução.

Sr. Presidente, o problema é sério. Depois de re
alizarmos audiência pública em Florianópolis e em
São Luís, o parecer ficou pronto. A Comissão, desde
ontem, está lutando para aprová-lo a fim de que cons
te brevemente na pauta de votação do Plenário, aca
bando com uma situação que aflige não só o a popu
lação da Capital do meu Estado, já muito massacra
da, mas os habitantes das ilhas costeiras do País.

É lamentável que o Deputado Carlito Merss 
que, apesar de integrar aquela Comissão, nunca dis
cutiu a matéria - esteja obstruindo a votação, impe
dindo que o parecer, sobre o qual já existe acordo,
seja aprovado e, assim, consigamos acabar com
esse problema gravíssimo, que penaliza sobretudo as
pessoas humildes da Capital do meu Estado.

Quero registrar a minha indignação e fazer um
apelo ao Depurado Carlito Merss para que S.Exa.
compareça à reunião de hoje, quando ficou de dar
sua opinião sobre o processo, e não obstrua o pro
cesso apenas por uma briga política, por uma ques
tão paroquial de Florianópolis e de Santa Catarina.

Faço este registro para que o povo do Mara
nhão, especialmente o da Capital e dos Municípios in
crustados na Ilha de São Luís, tome conhecimento de
que há mais de três anos lutamos por isso.

Estamos indignados com essa situação porque,
depois da realização de diversas audiências públicas,
no momento em que se encontrou a solução para o
problema, quando o próprio Governo, a Marinha, en
fim, todos estão de acordo, apenas um Parlamentar,
para agradar não sei quem, procura obstruir a vota
ção, prejudicando as comunidades das ilhas maríti
mas deste País.

Muito obrigado.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, há cerca de dois meses, a Organização
Pan-Americana da Saúde - OPAS e a Organização
Mundial de Saúde promoveram o seminário internaci
onal Os Desafios para uma Assistência Farmacêutica
Integral.

O evento, como se sabe, teve por objetivo, entre
outras coisas, avaliar a política de medicamentos no
Brasil, a partir de experiências internacionais; identifi
car ações para promover uma assistência farmacêuti
ca universal, integral e de qualidade, envolvendo ain
da a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a
Escola Nacional de Saúde Pública e a Fundação
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Oswaldo Cruz. Entre os assuntos discutidos naquele
seminário estavam, entre outras coisas, o forneci
mento de medicamentos como componente essenci
al da assistência à saúde e também o acesso aos me
dicamentos. Foi, na verdade, uma busca de subsídios
para a I Conferência de Políticas de Medicamentos e
Assistência Farmacêutica, ainda sem data para sua
realização.

Mas, se de um lado percebe-se a preocupação
do Governo com temas tão importantes na vida do
povo brasileiro, o mesmo não se pode dizer que este
ja acontecendo, por exemplo, com a indústria farma
cêutica.

Um levantamento recente do Instituto Brasileiro
de Defesa dos Usuários de Medicamentos - IDUM
aponta que 865 de 7.883 medicamentos tiveram au
mento superior aos 9,92% autorizados pela Câmara
de Medicamentos, em novembro. A pesquisa anali
sou a nova listagem da Revista ABCFARMA e seleci
onou 402 variações de reajuste entre 9,92% e 9,93%
e 463 de 9,93% a 49,04%. Vejam, senhores, a que
ponto chega um absurdo como este.

Não foi à-toa que o coordenador do IDUM, Sr.
Antônio Barbosa, procurou os principais meio de co
municação de massa para colocar a boca no trombo
ne. Até porque ele entende ser este absurdo "uma pe
quena amostra do comportamento que a indústria far
macêutica pode adotar", quando os preços deixarem
de ser controlados.

Por isso mesmo, vamos empenhar-nos no senti
do de que a Medida Provisória n° 2.230, que esten
deu por um ano a atuação da Câmara de Medicamen
tos, seja reeditada. Do contrário, sabe Deus qual será
o destino de milhões de enfermos que dependem de
medicamentos para curar suas doenças ou até au
mentar a sobrevida.

Vejam os senhores, as maiores altas de preços
atingem medicamentos receitados para pacientes re
nais crônicos, a exemplo do imunossupressor Sig
masporin Microral, da Sigma Farma, com 49,04%. Ou
seja, um remédio de vital importância para determina
do segmento de pacientes subiu de R$270,00 para
R$402,41.

Só posso ver tamanho ato de covardia contra
pessoas indefesas como um meio absurdamente sór
dido de se ganhar dinheiro, aviltando o direito à saúde
daqueles que estão enfermos. É situação descabida,
desumana, insensata que atinge, repito, milhões de
enfermos, não somente os renais crônicos, mas tam
bém aqueles que sofrem de hipertensão, diabetes,
problemas do coração, entre outras enfermidades.

Temos absoluta certeza de que o Governo do
Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, haverá de
colocar um freio nessa ganância desenfreada da in
dústria farmacêutica, que insiste em penalizar o bolso
do contribuinte em defesa de seus lucros cada vez
maiores.

Muito obrigado.

O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a rede hospitalar no Brasil está na UTI. É
grave a situação dos hospitais não governamentais,
responsáveis por 70% de todos os atendimentos mé
dico-hospitalares da população brasileira. A rede
compreende cerca de 4 mil casas de saúde, verdadei
ros patrimônios públicos. Alguns hospitais já fecha
ram suas portas, outros desativaram leitos ou sobre
vivem a duras penas. Toda essa realidade está pre
sente no cotidiano de quem precisa do serviço médi
co-hospitalar.

Muito diferente da saúde "premiada e de Primei
ro Mundo", amplamente divulgada na recente campa
nha presidencial, o País tem um quadro agudo de de
generação dos serviços hospitalares prestados à po
pulação. Tal realidade caótica, que diariamente ocupa
as manchetes dos jornais e da televisão, levando so
frimento e indignação a grande parte dos brasileiros,
decorre de anos de descaso com o setor, evidenciado
nos seguintes fatos:

1. Os hospitais da Rede SUS sobrevivem com
remuneração insuficiente. Hoje, trabalham com cus
tos superiores às suas receitas, estando a tabela de
fasada em mais de 100%, ao pagar, em média,
R$7,50 por diária. Sobrevivem de esmolas e da bene
volência da comunidade;

2. Os hospitais, clínicas, laboratórios, demais
estabelecimentos de saúde vêm arcando com o au
mento constante dos custos: tributos, taxas e tarifas
públicas, dissídios, reajustes nos preços de materiais
e insumos, dolarização dos preços de equipamentos,
aporte de investimentos em novas tecnologias, paga
mentos aos fornecedores com tempo inferior ao do
recebimento pelos serviços prestados;

3. Apropriação, pelo Governo Federal, de 500 mi
lhões de reais, na conversão da URV para o real.
Enquanto a todo o País foi aplicado índice único, o Mi
nistério da Saúde, ferindo o princípio constitucional da
isonomia, aplicou um fator de conversão diferenciado,
inferior ao que estabelecia a lei. Sendo direito líquido e
certo, determinou o Poder Judiciário o imediato paga
mento da dívida, muito embora o Governo ainda não te
nha sinalizado quando e como pretende fazê-lo;
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4. Acúmulo de quase 5 bilhões de reais de defa
sagem no repasse do SUS, por conta da insistência
do Ministério da Saúde em continuar pagando de
acordo com o índice de conversão da URV para o real
inferior ao determinado em lei;

5. Pesquisa sobre o perfil do endividamento dos
hospitais, encomendada pela FBH, apontou dívidas
correspondentes a uma média de 5,76 meses de fatu
ramento;

6. Os planos de saúde, que passaram a ser re
gulados pelo Governo, perderam, desde então, mais
de 15% de seus usuários nos últimos anos. Esse se
tor também agoniza. Por isso, o sistema demanda re
gras claras na relação entre prestadores, tomadores,
usuários e Governo.

Estão reunidos em Brasília, desde o dia 9 deste
mês até hoje, dirigentes de hospitais não governa
mentais de todo o Brasil, por meio de suas entidades
representativas nos Estados e da Federação Brasilei
ra de Hospitais, como entidade de representação na
cional. Responsáveis pela assistência àqueles a
quem o Estado não consegue atender com a sua rede
pública, cobram os seus direitos, deliberadamente
negligenciados pelo Governo.

Estão, porém, tal como o resto da Nação, otimis
tas. Detentores de uma enorme responsabilidade so
cial, creditam ao novo Governo a esperança de que
na gestão do Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Sil
va, os mais humildes, parcela da população a qual
prestam serviços, sejam finalmente objeto de uma
efetiva política pública de saúde.

Cientes da responsabilidade colaborativa que
lhe cabe nesta nova Nação que surge, lançam o Hos
pital+Brasil, movimento pela utilidade pública na saú
de. Respondem ao descaso e a injustiças e discrimi
nações de que historicamente são vítimas com uma
conclamação ao diálogo e ao espírito conciliador.

É esse movimento o esforço final na busca da
união entre o Governo, os hospitais e toda a socieda
de para, numa conjugação de esforços, salvar o siste
ma de saúde do colapso total e o País de uma tragé
dia imensurável.

Por último, peço o apoio desta Casa para que,
na votação do Orçamento de 2003, possamos recom
pensar essas entidades de saúde, que prestam aten
dimento médico hospitalar, repito, a mais de 70% da
população brasileira.

Muito obrigado.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que
faça constar dos Anais da Casa artigo escrito pelo jor-

nalista Clóvis Rossi e publicado ontem no jornal Folha
de S. Paulo, intitulado O Problema, no qual o jornalista
faz uma radiografia do País com sensibilidade e, ao
mesmo tempo, uma ferina precisão.

Muito obrigada.

ARTIGO A QUE SE REFERE A
ORADORA:

Clóvis Rossi

"O problema"

SÃO PAULO - É comovente a preocupação do
presidente Fernando Henrique Cardoso com os pro
blemas que o seu sucessor vai enfrentar.

Pela descrição de Eliane Cantanhêde na Folha
de ontem, FHC sussurrou a seus companheiros da
comitiva a Nova York que "ele (Lula) não tem idéia do
tamanho, da profundidade do problema".

Só faltou acrescentar: "O, coitado!". Faltou tam
bém acrescentar quem é o responsável pelo ''tama
nho e profundidade do problema". Chama-se, para
não usar todas as letras, Fernando Henrique Cardo
so. Ponto.

Não é preciso pós-graduação em lugar nenhum
para desconfiar que quem ficou oito anos no poder
(recorde absoluto na história democrática do pobre
país tropical) e, não obstante. lega ao sucessor "o pro
blema" tem todas as culpas no cartório.

Ainda assim, o presidente fala do "problema"
como se tivesse sido produzido por "El Nino", por qual
quer outro fenômeno da natureza ou por alguma muta
ção genética de última hora que alterou as característi
cas da economia e da sociedade brasileira levando-as
ao "problema". Pior do que isso só o preconceito de
membros da comitiva (pena que não identificados) que
se deram ao luxo de ironizar o fato de Antônio Palocci,
coordenador da equipe de transição e provável futuro
ministro da Fazenda, não falar inglês.

Na roda em que foi feito o comentário, sempre se
gundo o relato de Eliane, outro dos convivas orgulha
va-se de o atual ministro, Pedro Malan, falar inglês im
pecavelmente e dar show em reuniões internacionais.

Pena que essa mente torpe e colonizada esque
ça que, com todo o seu excelente inglês, Pedro Sam
paio Malan é co-autor, com FHC, do ''tamanho e da
profundidade do problema".

Seria melhor que ambos falassem apenas por
tuguês. desde que resolvessem o problema" em vez
de dar-lhe tanta "profundidade".

O SR. LEODEGAR TISCOSKI (PPB - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-



54038 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

putados, queremos, com satisfação, registrar a situa
ção vivida pelo Estado de Santa Catarina ao final do
mandato do Governador Esperidião Amin.

Quando S.Exa. assumiu o Governo, as dificulda
des eram muitas. Em janeiro de 1999, o Estado tinha
dívidas de mais de 1,3 bilhão, três folhas de paga
mento estavam atrasadas, hospitais públicos fecha
dos e a credibilidade de Santa Catarina totalmente ar
ranhada.

Hoje ainda há muito por fazer, mas a credibilida
de do Estado está recuperada, as folhas de paga
mento estão em dia, praticamente todas as escolas
públicas foram reformadas e ampliadas e a seguran
ça está recebendo um maior apoio; na agricultura,
com os programas do Banco da Terra, o refloresta
mento está em pleno andamento.

Essa recuperação de credibilidade permitiu que
Santa Catarina pudesse buscar financiamentos junto
a organismos internacionais para projetos como o
Programa Microbacias, que atende à agricultura com
preservação ambiental. Nesse programa serão in
vestidos recursos da ordem de 107 milhões de dóla
res, recursos esses já equacionados para serem in
vestidos nos próximos quatro anos.

Quero destacar ainda o que foi realizado especi
ficamente pela Secretaria de Transportes e Obras, à
frente da qual estive por três anos e meio. No início do
Governo, a Secretaria tinha uma dívida de mais de 80
milhões de reais. Não só pagamos toda essa dívida
como recuperamos a saúde financeira da Secretaria,
sua credibilidade e a do Departamento de Estradas e
Rodagem junto ao BID - Banco Interamericano de
Desenvolvimento. Concluímos o Programa BID 111, pa
gando mais de 30 milhões de dólares referentes a pa
gamentos do Governo anterior; concluímos obras e já
iniciamos várias outras. Conseguimos garantir um
contrato, que está em pleno andamento, com obras
sendo inauguradas, com recursos da ordem de 300
milhões de dólares.

Desses recursos, 150 milhões de dólares são
do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
- e 150 milhões são do Governo de Santa Catarina.
Esses 300 milhões de dólares permitirão investimen
tos na área rodoviária para a recuperação de mais de
700 quilômetros e construção de outros 500 quilôme
tros de rodovias em todo o Estado de Santa Catarina.

Já foram licitados os primeiros lotes rodoviários.
Tivemos a satisfação, na quinta-feira, de acompanhar
a inauguração da primeira obra desse Programa BID
na região do Deputado Eni VoltoJini, em Joinville, mais
precisamente na Rodovia C-301, chamada Serra

Dona Francisca. S.Exa. tem sido parceiro nesse tra
balho, cobrando do Governo do Estado a recupera
ção dessa rodovia, que hoje é um marco e urna obra
histórica para Santa Catarina, pois foi urna das prime
iras rodovias catarinenses a ser construída, há mais
de 150 anos.

Fizemos a pavimentação e a iluminação da Ser
ra Dona Francisca. Na última quinta-feira, foi inaugu
rado o primeiro trecho de restauração do Programa
BID IV até a BR-1 01, no Município de Joinville, terra
do Deputado Eni Voltolini. Essa inauguração é um
marco, já que inúmeras obras serão inauguradas,
destacando-se as de restauração rodoviária. Em San
ta Catarina, existem mais de 5 mil quilômetros de ro
dovias pavimentadas. Com esse programa rodoviário,
restauraremos mais de 700 quilômetros de rodovias.

Com satisfação registramos este fato. Trata-se da
recuperação da credibilidade do Estado de Santa Ca
tarina nesse período de Governo que se encerra, sob o
comando do nosso Governador Esperidião Amin.

Muito obrigado.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, aconteceu no final do mês passado,
em São Paulo, a cerimônia de entrega da Medalha do
Mérito do Transporte. Essa comenda foi criada há quin
ze anos para homenagear personalidades e empresas
que tenham contribuído com trabalhos em prol do de
senvolvimento do transporte de cargas.

Neste ano, foram homenageados os empresários
Américo da Cunha Pereira, Eduardo Ferreira Rebuzzi,
Flávio de Almeida Salles, Ladair Pedro Michelon, Luiz
França Mesquita, Marcos Aurélio Ribeiro, Roberto Mira,
Urubatan Helou e Saul Nurkim (in memorian).

Para receber o prêmio do amigo Saul Nurkin, já
falecido, compareceu sua esposa Raquel Nurkin. Em
seu discurso de abertura do evento, o Presidente da
NTC, Geraldo Vianna, destacou a importância dos
homenageados para o desenvolvimento da atividade
de transportes de cargas no Brasil.

O Prêmio NTC Fornecedores foi criado em
199B, como forma de valorizar as empresas que atu
am no transporte de cargas. O processo de votação
utilizado na escolha dos melhores fornecedores é al
tamente criterioso, e o rigor da premiação e sigilo da
divulgação dos nomes dos vencedores tem aumenta
do a credibilidade da premiação.

Neste ano, Sr. Presidente, a Mercedes-Benz
(Daimler Chrysler) foi a grande vencedora do V Prê
mio Fornecedores do Transporte. Ela levou ainda os
prêmios de fornecedor nas categorias caminhões se-
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mileves, caminhões leves, caminhões médios e semi
pesados, e fabricantes de peças e componentes.

Além da Mercedes-Benz, o prêmio teve os se
guintes vencedores: Scania (Pentacampeã na cate
goria Caminhões Pesados), Randon (Pentacampeã
em Implementos Rodoviários), Cummins (Pentacam
peã em Motores Diesel), Michelin (Pentacampeã em
Pneus), PETROBRAS (Distribuidora de Combustíve
is), BEPO (Acessórios), BANDAG (Bicampeã em Re
cuperadora de Pneus), Sist Global (Bicampeã em
Software), AUTOTRAC (Tetracampeã em Eletrônica
Embarcada), APISUL (Corretora de Seguros) e
AUTOBAN (Concessionária de Rodovias).

Foi uma bonita festa, Sr. Presidente, em que
toda a categoria responsável pelo transporte de carga
nacional foi representada. Esse importante setor da
economia brasileira tem contribuído enormemente
com o nosso desenvolvimento, apesar de todos os
percalços existentes.

Muito obrigado.

O SR. ENI VOLTOLlNI (PPB - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
estou apresentando neste momento quatorze proje
tos de lei, de minha autoria e em parceria com o De
putado Leodegar Tiscoski.

Destaco a implantação do Programa de Trânsito
Aluno-Guia em todo o País. Temos uma experiência
de êxito que permite agregar conhecimentos na área
de trânsito para preservar o ambiente de chegada e
saída dos alunos. Infelizmente, em muitos Estados e
Municípios, têm falecido diversos estudantes nas
imediações dos estabelecimentos de ensino.

Muito obrigado.

O SR. REINALDO GRIPP (Bloco/PL - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, público presente e imprensa que nos
acompanha, os meus cordiais cumprimentos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o País in
teiro demonstra que está preocupado com um assun
to levantado pelo Presidente eleito, Luiz Inácio Lula
da Silva, e que cada vez mais vem ganhando espaço
nos veículos de comunicação. Trata-se da fome, se
nhoras e senhores.

Sabemos também, Sr. Presidente, que o Brasil é
um país de dimensão continental, portanto, as reali
dades econômicas regionais se diferenciam uma das
outras. Nesse sentido, quando falamos em erradicar a
fome no Brasil, é preciso que tenhamos a consciência
de observar este País com uma lupa. Algo que possa,
microscopicamente, identificar a situação nutricional
de todo cidadão brasileiro, estando ele em qualquer

região, Estado, Município, bairro ou até quarteirão,
em caso de cidades mais povoadas.

Em razão disso, Sr. Presidente, ocupo a tribuna
desta Casa para falar de um programa que vem sendo
desenvolvido pela Fundação Centro de Informações e
Dados do Rio de Janeiro, órgão do Governo do Estado,
conhecido como CIDE, e que tem o papel de atuar,
guardadas as devidas proporções, como o IBGE.

Essa Fundação, prezados amigos, está desen
volvendo o Programa Mapa da Desnutrição da Baixa
da Fluminense, que, com base nos dados coletados
no Programa Crescer, que objetiva oferecer condi
ções mínimas de nutrição às crianças de zero a cinco
anos, além do uso dos dados obtidos no último censo,
está conseguindo mapear a fome na região da Baixa
da Fluminense, uma das áreas mais carentes do Rio
de Janeiro e de maior concentração de habitantes, já
que nos seus treze Municípios se encontram cerca de
23,5% de toda a população fluminense.

Falando um pouco do programa, senhoras e se
nhores, gostaria de esclarecer que ele não é um mapa
estático, produzido por sistemas de cores e que sim
plesmente indica a porcentagem de desnutridos por re
giões. Esse mapa é diferente, Sr. Presidente. Com base
nos setores censitários, ele trabalha com o geoproces
sarnento, podendo comparar domicílio por domicílio,
tendo como aporte as informações obtidas no censo, e
analisar segundo as variáveis escolhidas, como a ques
tão do saneamento, renda familiar, tipo de moradia e
muitas outras. Isso, somado ao trabalho de campo de
senvolvido pelos mutirões coordenados por Dom Mauro
Morelli, e que conta com o apoio da Secretaria de Esta
do de Desenvolvimento da Baixada Fluminense.

Sr. Presidente, hoje, não me vou estender muito
na minha participação aqui da tribuna. Contudo, gosta
ria de deixar registrado nesta Casa esse importante
programa que vem sendo desenvolvido pela Fundação
CIDE, e dizer que ele poderia servir, quem sabe, como
instrumento de auxílio no próprio programa Forne
Zero, que será implementado pelo Governo Lula.

Aproveito a ocasião, ainda, para dizer que pou
co conheço os trabalhos da Fundação, e sequer tive a
oportunidade de conversar com a sua Presidenta,
Dra. Inês Patrício. Porém, fico feliz em saber que uma
instituição no meu Estado vem trabalhando, silencio
samente, em ferramentas que amanhã ou mais tarde
serão úteis para ajudar a erradicar a fome no Brasil.

Eram estas as minhas palavras, senhoras e se
nhores.

O SR. ARV JOSÉ VANAZZI (PT - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
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Deputados, os últimos atos do Governo FHC demos
tram falta de responsabilidade política em relação a
uma área importante do País: a habitacional.

No ano de 2002 tínhamos no Orçamento, para
aplicação no setor habitacional, 226 milhões de reais.
Deste total foram empenhados 106 milhões de reais,
dos quais foram pagos apenas 4,1 milhões, ou seja
1,82% do montante previsto.

Um único programa - talvez o mais importante 
tem um financiamento Internacional de 225 milhões de
dólares do BID e uma contrapartida de 160 milhões de
dólares, totalizando, aproximadamente, 1,2 bilhões.
Foram liberados, em 2002, 136 milhões de reais, na
primeira etapa do projeto, para beneficiar 36 Municípi
os, e empenhados 37 milhões. Deste montante foram
pagos apenas 9 milhões, ou seja, 8,92% do total dos
recursos desta primeira etapa, sem falar que estamos
pagando juros deste empréstimo desde 2000.

Na verdade, a falta de compromisso não se es
gota neste episódio. Vejamos os valores a serem dis
ponibilizados no Orçamento de 2003. Para toda a po
lítica habitacional do País o orçamento era de apenas
48 milhões para o próximo período. Nós, da Comis
são de Desenvolvimento Urbano e Interior, apresen
tamos emenda de 100 milhões, para o Programa Ha
bitar BrasiVBID, mas apenas 1 milhão foi acatado
pelo Relator da Comissão de Orçamento. Para que as
obras já em andamento não tivessem problema de
continuidade, tivemos a apresentação de outras
emendas de Parlamentares, em diversas Comissões,
que somam um montante, para aplicação em 2003,
de aproximadamente 300 milhões de reais. A nossa
indignação é que estes valores apresentados, que
ainda são insuficientes para um País que tem um défi
cit de 6 milhões de unidades habitacionais, foram re
duzidos para apenas 2,5 milhões de reais para o pró
ximo exercício.

Queremos ressaltar que a Comissão de Desen
volvimento Urbano e Interior se empenhou, realizan
do várias audiências públicas, para descontingenciar
90 milhões de reais do Programa Habitar BrasiVBID,
mas infelizmente recebemos a notícia de que é im
possível fazer isto, devido à Lei de Responsabilidade
Fiscal. Portanto, milhares de unidades habitacionais
já iniciadas, com expectativas criadas junto à popula
ção, vão parar, devido ao fato de as empresas e as
Prefeitura não terem condições de continuar as obras
sem os repasses do Governo Federal.

Neste sentido, apresentamos na Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior moção de repúdio
a esta atitude e à falta de compromisso e de respon
sabilidade do Governo Federal com essa área tão im-

portante, que envolve a vida de milhões de brasileiros.
Sr. Presidente, pedimos que esta nossa manifestação
seja encaminhada ao Ministro e a todos os órgãos de
imprensa, para divulgação.

O SR. NEUTON LIMA (PFL - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, deixo registrado o aniver
sário da cidade de Indaiatuba, no interior do Estado
de São Paulo, cidade pujante, que completa 172 anos
de emancipação político-administrativa, em amplo
desenvolvimento, contando hoje com mais de 100 mil
eleitores e um Orçamento de 168 milhões de reais.

Como primeiro Deputado Federal eleito por
Indaiatuba e um dos mais jovens do Estado de São
Paulo, não poderia deixar de consignar aqui a minha
felicidade em representar essa cidade nesta Casa.

Parabéns, população de Indaiatuba! Muito su
cesso, muito progresso e muito desenvolvimento é o
desejo deste Deputado que a representa nesta Casa.

O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho a esta tribuna registrar uma situação
que há anos é motivo de preocupação da população
catarinense: as condições de trafegabilidade da ma
lha rodoviária de Santa Catarina, um patrimônio
construído entre 1960 e 1975, cujo processo de con
servação e restauração vem sendo prejudicado por
razões orçamentárias e financeiras.

A deterioração progressiva de toda a malha atinge
níveis que requerem atuação em caráter emergencial,
objetivando dotá-Ia das condições mínimas necessári
as à segurança dos usuários e à fluidez do tráfego, prin
cipalmente nas BRs-1 01, 116,280,282 e 470.

Dados da Gerência de Pavimentos do Ministério
dos Transportes concluem que até abril de 2001 tí
nhamos 26% da malha rodoviária federal em bom es
tado de conservação, 49% em estado regular, 18%
em mau estado de conservação e 7% em péssimas
condições de tráfego. Neste último ano esses dados
agravaram-se.

Bastaria considerar os benefícios econômicos de
correntes da redução dos custos operacionais e do tem
po de tráfego para apoiarmos a implementação de um
programa de recuperação urgente, mas se acrescentar
mos o conjunto segurança e fluidez do tráfego pare
ce-nos plenamente justificável a imediata adoção de
medidas para dinamizar da solução desse problema.

Temos conhecimento de um programa desen
volvido pelo DNIT - Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes, 16a Unidade de
Infra-Estrutura Terrestre de Santa Catarina, encami
nhado pelo coordenador da unidade, engenheiro Pa-

____________...,'_.,••'~._,i"' ....f' ·_' ·_"·"'··_
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ulo Roberto Oliveira Neuenschwander, às autorida
des do setor, apontando e justificando os valores ne
cessários para o trabalho. Segundo o engenheiro, os
recursos inicialmente alocados para 2003 para a ma
nutenção da malha rodoviária federal no Estado de
Santa Catarina, no valor de 3 milhões, 450 mil reais,
são irrisórios e não fazem frente às necessidades mí
nimas de atendimento do programa; conseqüente
mente, segmentos importantes serão levados ao co
lapso, com séria interferência na economia do Estado
catarinense, e isso sobretudo contribuirá, e muito,
para o aumento de acidentes.

Srs. Deputados, considerando que na proposta
orçamentária para o exercício de 2003 existem recur
sos no montante de R$ 2.761.830.906,00 para reser
va de contingência, imaginamos ser possível o aten
dimento da reivindicação.

Nesse intuito, solicito o empenho de todos os re
presentes do Estado de Santa Catarina para que pos
samos, juntos, garantir a segurança de nossa popula
ção e também dos turistas de várias partes do Brasil e
do mundo que por lá transitam.

O SR. ARV KARA (PTB - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a pujante história do encontro da imagem de
Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, nas
singelas águas do Rio Paraíba, por três pescadores,
comove e congrega milhões de fiéis de todo o País. A
cidade de Aparecida, sem dúvida, vive no coração e
nas orações de parte ponderável da população brasi
leira, pois trata-se da Capital Mariana de nosso País,
onde se encontra o Santuário de Nossa Senhora, a
Santa Protetora do Brasil e de nosso povo.

Afinal, foi nessa querida e simpática cidade, nas
águas então piscosas do Rio Paraíba, que três pesca
dores - Domingos Martins Garcia, Felipe Peclroso e
João Alves - encontraram a imagem da querida santi
nha, a Imaculada Conceição de Maria, em outubro de
1717, no Porto de Itaguaçu. Eles estavam pescando,
mas a pesca naquele dia estava difícil. Logo após acha
rem a imagem, a pescaria foi abundante, o que acabou
sendo visto como o primeiro milagre da nossa Santa.

E pelo fato de ter sido encontrada nas águas do
rio, a imagem foi denominada de Aparecida, o mesmo
nome que seria usado para designar aquela cidade,
centro religioso do Brasil e um dos maiores do mundo,
recebendo mais de 7 milhões de fiéis a cada ano.

Dessa forma, a história da cidade de Aparecida
confunde-se e mistura-se com a história da Santa Pa
droeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Apare
cida, carinhosamente chamada pelo nosso povo de

Nossa Senhora Aparecida. Uma história das mais boni
tas e comoventes, que se iniciou, repito, quando aque
les três modestos pescadores, lançando suas redes ao
Rio Paraíba do Sul, tiraram das águas a imagem mila
grosa da Santa mais querida do povo brasileiro.

Surgiu, assim, o povoado de Aparecida, pas
sando a Vila em 1842 e tornando-se Município com
sua emancipação político-administrativa em 17 de
dezembro de 1928, ocasião em que foi elevada à ca
tegoria de cidade.

Este um breve relato, Sras. e Srs. Deputados, da
nossa querida cidade de Aparecida, que aniversaria
neste dia 17 de dezembro. Nesta oportunidade, ao fa
zermos este registro para os Anais da Câmara Fede
ral, congratulamo-nos com toda sua população, na
pessoa do seu dinâmico Prefeito, José Luiz Rodri
gues, de seus Vereadores, autoridades e lideranças
civis, militares e eclesiásticas.

Aproveitamos para cumprimentar todo o povo
católico brasileiro, devoto contrito de Nossa Senhora
Aparecida, que ali, no Município de Aparecida, às
margens da Via Dutra, de seu excelso santuário, com
o seu manto sagrado, abençoa e protege toda a popu
lação brasileira, independentemente de cor, credo ou
raça, como Mãe generosa que é de todos nós.

Sr. Presidente, também desejo registrar que no
dia 23 de dezembro, antevéspera do Natal, comemo
ra seu aniversário uma das mais simpáticas e acolhe
doras cidades do nosso querido Vale do Paraíba: La
goinha. Nutrimos o maior carinho pelo Município e por
ele temos trabalhado ao longo de todos os nossos
mandatos parlamentares. E, em respeito a esse nos
so trabalho, orgulhosamente, fomos aquinhoados
com o título de Cidadão de Lagoinha, outorgado pela
sua Câmara Municipal.

A história registra que Lagoinha, como tantas
outras cidades do nosso interior, nasceu em conse
qüência do tropeirismo. Era prática comum que todo
pouso de tropa se localizasse às margens de um rio
ou córrego. Assim, Lagoinha nasceu ao redor de um
pouso de tropa localizado à margem de uma pequena
lagoa, originando-se, assim, seu nome.

Uma capela de Nossa Senhora da Conceição, do
ada pela família dos Antocas, foi construída próxima ao
pouso de tropa. Ao redor dessa singela capela foram
surgindo casas e, assim, uma nova vila nasceu, sendo
elevada à condição de Vila Nossa Senhora da Concei
ção de Lagoinha, pertencente ao Município e Comarca
de São Luiz do Paraitinga, em 25 de janeiro de 1880.

Lagoinha foi elevada à categoria de Município
em 25 de abril de 1880, ainda pertencente à Comarca
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de São Luiz do Paraitinga. Em 21 de maio de 1934 re
tomou à condição de distrito, agora pertencente ao
Município de Cunha. Aos 30 de novembro de 1944
passou novamente a pertencer ao Município e Co
marca de São Luiz do Paraitinga. Finalmente, adqui
riu sua autonomia política no dia 23 de dezembro de
1953. Em 3 de outubro de 1953, realizaram-se as pri
meiras eleições para preenchimento dos cargos de
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.

Lagoinha localiza-se numa região montanhosa
do Alto Paraíba, entre a Serra do Quebra-Cangalha e
a Serra do Mar, limitando-se com os Municípios de
Pindamonhangaba, Cunha, Guaratinguetá e São Luiz
do Paraitinga, distando 165 quilômetros da cidade de
São Paulo. O Município tem uma altitude de 913 me
tros e uma área total de 255,9 km2• Sua população é
de 4.958 habitantes, sendo 2.877 na área urbana e
2.081 na rural. Sua densidade demográfica é de
19,37 hab/km2.

A Cachoeira Grande, com uma queda d'água de
30 metros de altura, cenário de vários filmes de Maz
zaropi e de comerciais de televisão, é considerada
uma das mais altas e bonitas da região, atraindo nos
feriados e finais de semana grande número de visi
tantes. Seu território é cortado pelo Rio Paraitinga,
principal afluente do Rio Paraíba do Sul. As águas do
Rio Paraitinga, ainda não contaminadas pela polui
ção, oferecem a pesca como lazer aos seus morado
res e aos visitantes.

A agricultura, de modo especial as lavouras de
mandioca, milho, feijão e arroz, e a pecuária leiteira,
com uma produção diária média em tomo de 40 mil li
tros de leite, são a base da economia do Município,
que também vem experimentando no turismo formas
de captação de recursos e de empregabilidade.

A verdade, Sras. e Srs. Deputados, é que Lagoinha
encontra-se em franco desenvolvimento, melhorando
cada vez mais as condições de vida de sua população. E
é com mu~o orgulho que seus moradores reconhecem
no nosso trabalho de quase duas décadas em prol da ci
dade presença ponderável no seu crescimento.

Ao fazermos essa citação da Tribuna da Câmara
Federal, queremos cumprimentar a população traba
lhadora e ordeira da nossa querida cidade de Lagoi
nha pelo transcurso de seu aniversário no dia 23 de
dezembro. Congratulamo-nos com suas autoridades
e lideranças, na pessoa de seu dinâmico Prefeito,
Elcio José Ferreira, e de seu Vice-Prefe~o, João
Evangelista de Souza.

Parabéns, Lagoinha!

o SR. NELSON MARQUEZELLI (PTS - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, estamos acompanhando pela
imprensa o crescimento contínuo dos índices de cri
minalidade no nosso País. Nos últimos dez anos es
ses índices tornaram-se de tal modo aflitivos que a
nossa população, seja nas cidades de pequeno porte,
seja nos centros de médio porte, vem manifestando,
nas pesquisas de opinião, um temor generalizado
com a segurança pessoal e de suas famílias.

Embora nossa Constituição Federal deixe claro,
no art. 144, que a segurança pública é dever do Esta
do e direito de todos os cidadãos, essa responsabili
dade, que foi atribuída primordialmente aos órgãos
policiais civis e militares dos Estados, não está sendo
adequada e eficiente. Isso em grande parte deve-se
às atuais e crescentes deficiências dos órgãos polici
ais, mormente em relação aos efetivos, insuficientes,
aos equipamentos, muitas vezes inadequados, e tam
bém às sabidas dificuldades de coordenação entre as
diversas polícias estaduais.

No que se refere às cidades de menor porte,
quase sempre as polícias estaduais não dispõem de
efetivos suficientes para atender às demandas locais.
A Constituição Federal, no entanto, também prevê, no
art. 144, queos Municípios podem criar suas próprias
guardas municipais, porém apenas como vigias do
patrimônio municipal. Isso quer dizer que elas não
dispõem de poder para exercer atividades de polícia
preventiva, ostensiva ou investigativa. Mas, Sr. Presi
dente, se os órgãos policiais estaduais não conse
guem cumprir eficientemente suas atribuições, por
que não delegar parte delas às guardas municipais?

Quem melhor conhece os problemas de segu
rança pública de uma comunidade do que seus pró
prios membros?

Portanto, queremos manifestar nosso apoio à
regulamentação da atividade de polícia ostensiva
para as guardas municipais. Temos a convicção de
que, se elas forem investidas dessas novas atribui
ções, os serviços de segurança ofertados à popula
ção ganharão em eficácia e a qualidade. Além disso,
os Municípios que já as possuem passariam a ter seu
próprio órgão de segurança pública.

A propósito, encontra-se em tramitação nesta
Casa o Projeto de Lei nO 7.144, de 2002, do nobre De
putado Nelo Rodolfo, que fixa as atribuições e compe
tências das guardas municipais e regulamenta sua
constituição, sua atuação e sua manutenção. Esse
projeto parece-nos um importante passo para a regu
lamentação das guardas municipais. Certamente,

-------------,---_._'------_..,....
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com o aporte de possíveis aperfeiçoamentos, tería
mos um instrumento de grande alcance para minorar
a grave situação em que se encontra a segurança pú
blica em todo o País.

Muito obrigado.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDS - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, como Parlamentar que vem acompanhando a
questão no Estado do Rio de Janeiro e, em particular,
no Município de Campos dos Goytacazes, venho expor
meu contentamento com o reconhecimento parcial da
empresa concessionária de telefonia Telemar da defi
ciência dos serviços prestados à comunidade, no mo
mento em que esta promove acordo com o Ministério
Público e se dispõe a reabrir postos de atendimento.

Pelo acordo, Sr. Presidente, compromete-se a
Telernar, em reunião com o Coordenador de Direitos
Difusos do Ministério Público, Dr. Gustavo Fleichrnan,
a reabrir postos de atendimento ao consumidor para
resolver problemas dos clientes que não conseguem
solução pelo cal! center da empresa.

O fechamento desses postos em Campos, ocor
rido há mais de um ano, levou este Parlamentar, reite
radas vezes, à tribuna desta egrégia Casa de Leis
para cobrar maior respeito ao consumidor, forçan
do-me, por fim, a cobrar há duas semanas esclareci
mentos da Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL) sobre a regularidade ou não da conduta da
empresa de telefonia.

Compreendemos a dimensão dessa conquista,
Sr. Presidente, mas no instante em que a Telemar se
compromete, inicialmente, a abrir em curto prazo ape
nas as agências de atendimento no centro do Rio de Ja
neiro e nos Municípios de Duque de Caxias, Niterói e
Campo Grande, venho novamente cobrar da ANATEL
que considere igualmente prioritário a inclusão da cida
de de Campos dos Goytacazes nessa relação.

O registro que faço é decorrente dos termos do
acordo entre a Telemar e o Ministério Público, que
abre prazo para que mais dez lojas de atendimento da
empresa concessionária de telefonia sejam reinstala
das até março de 2003.

Pela importância do Município de Campos dos Goy
tacazes, com seus mais de 500 mil habitantes e dezenas
de milhares de usuários de telefonia, entendemos que,
com isso, se promoveria justiça para uma população que
tem sido precariamente servida pela Telemar.

Gostaria de registrar ainda, nobres colegas de
Parlamento, que o supracitado acordo entre a Tele
mar e o Ministério Público não vislumbra soluções
para problemas específicos da cidade de Campos

dos Goytacazes e de Municípios vizinhos do norte flu
minense, e que foram objeto de questionamentos por
mim apresentados à ANATEL, por considerar que não
podem ficar tais questões sem um posicionamento
transparente por parte da agência responsável pelo
controle do setor de telecomunicações.

Como anteriormente exposto por mim, em pro
nunciamento feito no dia 27 de novembro passado,
não se restringe ao fechamento de unidades de aten
dimento o universo de problemas que envolvem a
operação da Telemar no Município de Campos dos
Goytacazes e demandam ações dos organismos ca
pazes de corrigir as distorções verificadas por consu
midores e por seus instrumentos de defesa.

No caso de Campos dos Goytacazes, desejam
os usuários e este Parlamentar entender como é pos
sível a cobrança, pela Telemar, de tarifação interurba
na para ligações feitas de um ponto da área central do
Município para um distrito localizado dentro da jurisdi
ção do mesmo Município. Isso tem onerado sobrema
neira os consumidores, que se sentem lesados, frente
à completa ausência de explicações coerentes da
empresa de telefonia sobre o que consideram um ab
surdo, um abuso.

Com a mesma gravidade, registra-se a cobran
ça de ligações que, asseguram os consumidores, não
foram feitas, principalmente naqueles casos em que
comprovadamente as residências se encontravam
vazias, fechadas, por motivos de viagem, por exem
plo. Encontram-se, hoje, reféns todos os usuários dos
serviços de telefonia da Telemar, na medida em que
não possuem meios próprios para medir os pulsos
gastos, tendo que confiar nas contas lançadas pela
empresa, com seus critérios hermeticamente distan
ciados do entendimento comum do consumidor.

Ao encerrar este discurso, renovo minhas co
branças à Agência Nacional de Telecomunicações de
que se estabeleça uma fiscalização específica em re
lação à atuação da Telemar e que, ao mesmo tempo,
se adote medidas punitivas contra quaisquer irregulari
dades que forem constatadas, no sentido de se res
guardar os direitos do consumidor fluminense, usuário
do serviço de telefonia da empresa concessionária.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTS - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, volto à tribuna desta Casa de Leis no
dia de hoje profundamente chocado com a violência
que assola e desola esta grande Nação.
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Vejam, nobres colegas, a que ponto chegou a
banalização da vida humana. No último sábado, dia 7
de dezembro, o jornal Correio Braziliense publicou
matéria com o seguinte título: "Menina é morta e estu
prada pelo tio".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que
mais choca, não bastasse a barbaridade do aconteci
do, é a continuação do título; "Graziele, de 1Oanos, foi
vítima da crueldade do adolescente W.R.P, de 14
anos, e de um vizinho, que foram presos em flagrante".

Vejam bem, caros colegas, uma menina de ape
nas 1O anos, uma criança que despontava para a
vida, foi morta e estuprada, com requintesdecruelda
de, por seu tio de apenas 14 anos, com a ajuda de um
vizinho. Apesar de ambos terem sido presos, já se
sabe que o menor pegará, no máximo, três anos de
reclusão em um centro de reabilitação. Ou seja, quan
do completar 17 anos, W.R.P será solto e, se cometer
outro crime semelhante, voltará ao centro de reabilita
ção para, no máximo, mais três anos.

Já o vizinho, de 36 anos, poderia pegar pena em
dobro, por praticar crime em concurso com menor
inimputável, caso o Projeto de Lei nO 6.142, de minha
autoria, já tivesse sido aprovado.

Precisamos, como Casa de Leis, agir imediata
mente. Várias propostas, muitas de minha autoria,
que visam a combater crimes como este estão literal
mente paradas nas Comissões aguardando não sei o
quê. Lembro que no início do ano o Presidente do
Congresso Nacional, Senador Ramez Tebet, por indi
cação minha, protocolada na Comissão Representa
tiva, criou a Comissão Mista de Segurança Pública.
Trabalhamos por sessenta dias ininterruptos para
adequar os projetos em tramitação às reais necessi
dades do País. Pois bem, Sr. Presidente, até hoje ne
nhum projeto se tornou norma jurídica. Alguns por di
ferenças ideológicas, outros, por ciúmes e vaidades.

Sr. Presidente, até quando vamos debater o as
sunto violência? Até quando vamos ver nossas crian
ças, os dirigentes do amanhã, sendo vítimas da vio
lência exacerbada?

Apelo para o bom senso da Mesa Diretora no
sentido de que coloque em votação os projetos de
combate à criminalidade, cumprindo o seu papel
constitucional de zelar pelo bem-estar da população.

Por fim, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja
dado conhecimento aos órgãos de divulgação e que
seja autorizada a transcrição, na íntegra, da referida
matéria jornalística.

Era o que tinha a dizer.

""'''-----_.,..•.,---_.. _..._---

MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Menina é morta e estuprada pelo tio
Grasiele, de 10 anos, foi vitima da crueldade do

adolescente W.R.P., de 14 anos, e de um vizinho, que
foram presos em flagrante.

Ela estava lá, embaixo da cama com o corpo
coberto por uma tábua. Mas não era nenhuma brin
cadeira da menina de 10 anos que adorava jogar bo
linha de gude com a criançada nas calçadas das
ruas cobertas de poeira do Recanto das Emas. Ha
via cinco horas que Grasiele Pereira do Nascimento
fora jogada no chão do quarto de menos de dez me
tros quadrados, depois de ter sido estuprada e es
trangulada até a morte. Os algozes da menina eram
muito próximos dela: o tio W.R.P., 14, e o vizinho,
Elmir Ribeiro dos Santos, 36. Eles foram presos em
flagrante pela Polícia Civil cinco horas depois que a
empregada doméstica Maria de Fátima Pereira do
Nascimento, 27, entrou em estado de choque ao ver
a filha mais velha morta.

A história de horror que a menina viveu come
çou às 13h de quinta-feira, w.R.P., e Elmir planejaram
estuprar a menina e roubar o aparelho de som e a má
quina fotográfica de Fátima junto com a bicicleta da
vítima. Por volta das 9h, W. pulou o muro da casa, no
conjunto 18, quadra 804, e invadiu o local por uma ja
nela. Enquanto isso, o vizinho ficou do lado de fora da
casa, à espera da chegada da menina, que diaria
mente vinha da escola às 13h. Durante a espera, W.
aproveitou para ouvir som e assistir à televisão.

Grasiele costumava passar as tardes na resi
dência de uma amiga da mãe, com a irmã Sara, de
cinco anos. A garota resolveu passar em sua casa
para deixar a mochila. Quando Grasiele chegou, o ra
paz se apoderou da chave, abriu a porta da frente da
casa e chamou o seu parceiro.

Só os ursinhos de pelúcia e as bonecas teste
munharam a cena. Os pés de W.R.P. esmagaram o
pescoço de Grasiele durante três minutos. Elmir, de
pois de jogá-Ia na cama, segurou os braços da meni
na, enquanto o tio a violentava. Depois eles inverte
ram os papéis. Deixaram marcas. A calcinha da ga
rota ficou ensangüentada. Espalharam os brinque
dos pelo chão.

Às 18h30, Maria de Fátima chegou do trabalho,
uma casa de família do Lago Sul. Ela estranhou quan
do tentou abrir a porta e viu que estava trancada e a fi
lha não estava lá. Ela teve de arrombar a porta. E en
controu a filha caída no chão depois de procurá-Ia em
todos os cômodos. Sentiu falta dos objetos.

• I "' "' ...... .••.>-'__.~_.,.• ~.~.,~._., ...
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Culpados
Os policiais chegaram em poucos minutos. De

pois de constatarem que Grasiele estava morta, cor
reram para encontrar os culpados. Os agentes come
çaram perguntando à família se poderiam colaborar
com alguma pista. Ao entrarem na casa de W.R.P.
acharam o par de sandálias da menina, a máquina e o
aparelho de som roubados. O menor não esboçou re
ação. Admitiu o crime e. contou, em detalhes, como
havia planejado matar a sobrinha.

O comparsa de W. R. P. foi encontrado graças a
uma denúncia anônima. "Informaram, por telefone,
que um dos responsáveis pelo crime estava fugindo",
contou o delegado Marcelo de Paula Araújo, planto
nista da 27a Delegacia de Polícia (Recanto das
Emas). Enquanto uma equipe de policiais detia o ado
lescente, outra prendia Elmir. Ele estava com uma
mala seguindo em direção a uma parada de ônibus.

A reação de Elmir ao ser abordado pelos policiais
foi de confissão de culpa.

"Quando o prendemos, falou: não fui eu!'. Na
quela hora suspeitamos que ele havia participado do
crime, afirmou Araújo. Policiais militares que ajuda
ram a Polícia Civil reconheceram Elmir, na delegacia,
como um homem que rondava o local depois da des
coberta do corpo. E a prova para a máxima de que
todo assassino volta ao local do crime.

O delegado plantonista pretende concluir o in
quérito rapidamente. Para isso, pediu urgência na di
vulgação do laudo cadavérico de Grasiele para confir
mar o estupro e a morte por estrangulamento.

O delegado Araújo autuou Elmir nos crimes de
latrocínio (roubo seguido de morte) e estupro, ambos
previsto no Código Penal. Se for condenado, poderá
pegar de 20 a 30 anos de reclusão pelo latrocínio e de
6 a 10 anos pelo estupro. W.R.P. foi levado na madru
gada de ontem para a Delegacia da Criança e do ado
lescente (DCA).

Adolescente premeditou o crime
O delegado-adjunto Rário Temporim, da Dele

gacia da Criança e do Adolescente, ouviu na manhã
de ontem, duas vezes a versão do tio de Grasiele,
W.R.P., para o crime. E se surpreendeu com a frieza
do rapaz, que confessou ter premeditado o roubo e o
estupro. Ele disse não ter consumido nenhum tipo de
droga durante a violência. "Ele (o crime) choca tanto
que todos os policiais estão transtornados com o grau
de perversidade do menor. O que mais chamou a
atenção foi o fato de vítima e agressor serem paren
tes. A menina deve ter sofrido horrores antes de mor
rer", suspeita o delegado.

No fim da tarde de ontem, W. foi encaminhado
ao Caje depois de ser apresentado à Promotoria da
Infância e da Juventude. Segundo Rário, o resultado
do laudo do IML não irá mudar a situação dos dois in
fratores. 'W.R.P. confessou o crime", ressaltou.

Um familiar que não quis se identificar revelou
que W.R.P. furtava freqüentemente a mãe para com
prar drogas. "Se depender de mim, ele vai mofar na
cadeia", desabafou. Maria de Fátima, mãe de Grasie
le, só soube que o irmão havia assassinado a filha
quando foi prestar depoimento na delegacia, na ma
nhã de ontem. Ela ficou transtornada.

O comparsa do adolescente, Elmir Ribeiro dos
Santos, tem passagem pela polícia. Em 1988, ele foi
autuado por porte de drogas. Já W.R.P. é acusado de
ter praticado pequenos furtos nas ruas do Recanto
das Emas. "Ele é nosso conhecido. Pode ser que não
tenham registrado ocorrências contra ele, mas sabe
mos que já assaltou moradores", contou um policial
que pediu para não ter o nome revelado.

Luto
A diretoria da escola onde Grasiele estudava

suspendeu as aulas. Todos os alunos do Centro de
Ensino 801, do Recanto das Emas, foram liberados
para ir ao enterro. Na porta do colégio, os servidores
pregaram uma bandeira preta em sinal de luto.

No velório e enterro de Grasiele, no cemitério
Campo da Esperança, familiares e amigos preferiram
o silêncio para expressar a indignação. Os gritos de
Maria de Fátima ecoavam "Eu quero meu bebê. Que
ro ficar perto da minha filha", disse. Maria de Fátima é
mãe solteira e trabalha para garantir o sustento da fa
mília. Há dois anos, ela ganhou um lote no Recanto e
construiu seu barraco, com a ajuda da família com
quem ela trabalha há seis anos.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Curso de Graduação em Educação
Física da Universidade Estadual de Londrina come
morou trinta anos de existência. Sua primeira turma,
da qual me orgulho de haver integrado, iniciou as ati
vidades letivas em fevereiro de 1972, em condições
precárias, como lembrou o colega Marival Antonio
Mazzio, atual Diretor-Presidente da Fundação de
Esportes de Londrina, na solenidade em que transmi
tiu ao Prof. Elói Zamberlan o cargo de diretor do Cen
tro de Educação Física e Desportos da UEL.

De 1972 até hoje, foram passos seguros de
crescimento, em qualidade e estrutura física. O aten
dimento ao curso de graduação e pós-graduação em
Educação Física, a oferta da Prática de Educação Fí-
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sica a todos os demais cursos de graduação da Uni
versidade e o atendimento à comunidade motivou a
criação do Centro de Educação Física e Desportos,
em 10 de outubro de 1986.

Atualmente, o Centro está instalado em uma
área de 5,8 alqueires que abriga doze salas de aula
com equipamentos audiovisuais, dois laboratórios
montados com equipamentos de pesquisa, uma qua
dra poliesportiva coberta, área de ginástica olímpica,
área de musculação, piscina olímpica, duas piscinas
cobertas, dois campos de futebol, três quadras poli
esportivas, duas quadras de tênis descobertas e uma
pista de atletismo oficial com revestimento sintético.
Em 1994, foi implantado o Campus Avançado na ci
dade de Colerado, no Paraná, por intermédio do Con
sórcio Intermunicipal de Apoio Integrado à Extensão
da Universidade Estadual de Londrina - CONSUEL,
com a oferta inicial do Curso de Graduação em Edu
cação Física.

Com projetos diferenciados de extensão, ensino
e pesquisa, aos alunos são oferecidas condições ide
ais de preparação acadêmica e profissional, que in
cluem estágios e grupos de estudos. Já os licencia
dos contam com seis cursos de pós-graduação, com
especialização nas áreas de Educação Física Esco
lar, Educação Física Especial, Avaliação e Prescrição
de Atividades Físicas, Lazer e Recreação, Treina
mento Desportivo e Ginástica de Competição.

Nosso Curso de Educação Física, Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, tem a qualificação de três
estrelas no Guia do Estudante da Editora Abril e, por
treze edições, fez parte do rankingda revista Playboy,
chegando nos últimos anos ao honroso 3° lugar.

Como bem assinalou o Prof. Marival, um
sem-número de atividades proporcionaram no desen
rolar de todos esses anos mostrar e projetar a pujan
ça do nosso Centro, no Paraná e no Brasil, graças ao
esforço contínuo de todos os Reitores, das adminis
trações dos Departamentos, dos professores dos ou
tros cursos, de todos os professores, funcionários e
alunos, que deram e continuam dando sua colabora
ção ao Centro de Educação Física.

Faço esta comunicação, nobres colegas, com o
orgulho pioneiro, integrante que fui da primeira turma
do Curso de Educação Física da Universidade Esta
dual de Londrina - UEL. Como homem público, pro
curo sempre prestigiar essa instituição de ensino su
perior e destinar recursos para sua manutenção e de
senvolvimento, como ocorreu com o novo vestiário da
pista de atletismo, uma das mais modernas do Brasil,
entre tantos benefícios que para ela já consegui.

Aproveito a oportunidade para comunicar que o
Projeto de Lei nO 4.132, de 1993, de minha autoria,
que dispõe sobre a responsabilidade técnica por cur
sos livres de lutas, natação e ginástica, foi recente
mente aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais
do Senado Federal, tendo como relator o Senador Ju
vêncio da Fonseca.

Ao finalizar, Sr. Presidente, parabenizo meus
ex-colegas, alunos e professores da Universidade
Estadual de Londrina, pelo transcurso do 30° aniver
sário do Curso de Educação Física, em especial os
mestres de sua primeira turma: João Osvaldo Borges
Monteiro, Clóvis Zeve Coimbra, José Coaracy Ferraz
Bueno, Décio Barbosa de Souza, Dirceu Marino, Dur
vai AdoJar Weigert, Elizabeth Lafranchi, Eurídia Ra
mos Barletta, Haruko Nagatani, Irineu dos Santos,
Marival Antonio Mazzio, Yoshihiro Okano, Otávio de
Paula Nascimento, Plácido Arrabal, Cidarta, Castelo
Branco, Maria Nilce, Raul Silva, Waldir Rezende, Le
vino Bertan e Maria Antonia da Fonseca, reverencian
do a memória dos que já nos deixaram - Profs. Rey
naldo Ramon e José Rubens da Costa. Aos jovens
que hoje são alunos do Centro de Educação Física e
Desportos da UEL, formulo votos de sucesso pessoal
e profissional.

Muito obrigado.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, os brasileiros não confiam em nossas
instituições políticas, notadamente no Congresso Naci
onal. Essa foi uma das conclusões a que chegou o Insti
tuto Gallup International, após ampla pesquisa, realiza
da em 46 países, entre julho e setembro deste ano.

No estudo, em que foram entrevistadas 34 mil
pessoas, o Poder Legislativo ficou em último lugar no
ranking da confiabilidade das instituições. Nos 46 paí
ses pesquisados, 51 % dos entrevistados afirmaram ter
pouca ou nenhuma confiança na ação dessas institui
ções em defesa dos interesses da sociedade, contra
38% que disseram ter alguma ou muita confiança.

Entre nós, a confiança no Congresso Nacional é
ainda menor do que a já baixa média mundial: apenas
33% dos brasileiros afirmaram ter muita ou alguma
confiança no Legislativo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a altíssi
ma rejeição ao Parlamento manifestada pelos brasile
iros não é de todo infundada. Precisamos ter a cora
gem de olhar de frente para o nosso sistema político,
hoje eivado de graves distorções acumuladas ao lon
go da História nacional, a exigir imediata correção.
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A reforma política, cuja urgência é anunciada e
defendida há anos nesta Casa, sem que jamais se
consiga votá-Ia, deve estar necessariamente entre as
prioridades da nova Legislatura.

No meu entender, essa reforma tem que ser
centrada em uma nova concepção de ética na políti
ca, fundada na necessidade de aprimoramento dos
instrumentos de controle popular das atividades dos
ocupantes de cargos públicos no Legislativo e no
Executivo.

Para tanto, precisamos começar corrigindo dis
torções históricas no processo político brasileiro.

Todos sabemos que a Constituição de 1988 foi
concebida para vigorar num regime parlamentarista,
sistema que eu, aliás, sempre defendi como o mais
adequado para as nossas características sociocultu
rais. Na fase final da Constituinte, no entanto, prevale
ceu a posição dos presidencialistas, enquanto a nova
Carta manteve diversos dispositivos próprios do regi
me de gabinete, o que torna nosso sistema eleitoral
repleto de imperfeições.

Um dos principais objetivos da reforma política
deverá ser o fortalecimento do papel dos partidos polí
ticos como espaço de aglutinação de determinadas
idéias, como agremiações capazes de atrair novas ge
rações para a política, formar quadros e transmitir ex
periência. Para isso, é absolutamente necessário criar
mos mecanismos que garantam a fidelidade partidária.
Hoje, cerca de 30% dos Deputados abandonam o par
tido pelo qual foram eleitos em cada Legislatura nesta
Casa, reconfigurando a seu bel prazer a distribuição do
poder partidário feita nas urnas pelos ele~ores.

Outro ponto crucial na reforma partidária é o
próprio sistema eleitoral. Sabemos que não existe sis
tema eleitoral perfeito ou imune a distorções, mas
consideramos que a adoção do sistema distrital misto
representará um grande avanço em relação ao siste
ma proporcional unipessoal, que, aliás, só é adotado
aqui e na Finlândia. O sistema distrital misto concilia
as virtudes do sistema proporcional, cujo principal
mérito é permitir a representatividade das minorias,
com as virtudes do sistema distrital, que favorece a
aglutinação dos Parlamentares em um número redu
zido de partidos, facilitando a governabilidade.

O financiamento público das campanhas, outro
instituto cuja adoção considero imprescindível numa
eventual reforma política, impede que os mandatos
se transformem em virtuais compromissos políti
co-econômicos entre os eleitos e seus financiadores.

Lamentavelmente, toda a legislação em vigor
para regular o financiamento privado das campanhas

eleitorais não passa de uma tentativa vã de enqua
drar, dentro de parâmetros éticos e legais, o fato ine
gável de que entre os financiadores e os financiados
na política se criam compromissos nem sempre sinto
nizados com o melhor interesse público.

Cito ainda a cláusula de barreira como mais um
mecanismo de aperfeiçoamento do nosso sistema po
lítico ele~oral. Essa cláusula, que exige de cada partido
que tenha pelo menos um Deputado federal em no mí
nimo cinco Estados e um total de votos superior a 1%
dos votos válidos, significará sem dúvida um grande
avanço no campo da representatividade. Se aprovado,
esse instituto acabará de vez com as legendas de alu
guei, além de evitar distorções como a que permitiu a
eleição de cinco representantes por São Paulo com
um número ínfimo de votos guindados pela extraordi
nária votação obtida por um único candidato, o Depu
tado Federal pelo Prona Sr. Enéas Carneiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o exercí
cio da política é a alma das sociedades e das demo
cracias. Daí a enorme importância de estarmos per
manentemente buscando o aperfeiçoamento dos ins
trumentos de que nos utilizamos na nossa prática po
lítica, o que fortalece as instituições públicas e a cons
ciência democrática da sociedade.

É com esse intuito que eu conclamo meus no
bres colegas, eleitos para compor esta Casa na próxi
ma Legislatura, para se unirem, logo no início dos tra
balhos do ano legislativo, em torno da urgente e ne
cessária tarefa de promover uma ampla reforma polí
tica no Brasil.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. DEUSDETH PANTOJA (PFL - PA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, aproximamo-nos do encerramento
da 51 a Legislatura da Câmara dos Deputados, da qual
tive a honra de participar, representando o povo do
meu Estado, o Pará.

Foram quatro anos de muito aprendizado e pro
fundo orgulho de, oriundo do interior do Pará, partici
par dos mais importantes debates nacionais ao lado
de figuras ilustres do cenário político nacional.

O salutar convívio com os colegas, a participa
ção engajada nas Comissões Técnicas desta Casa,
os debates em plenário, enfim, foram quatro anos de
incursões nos problemas brasileiros, onde presenciei
a luta incessante do Parlamento na busca de solu
ções que levem o Brasil a atingir os patamares de de
senvolvimento social e econômico almejados por
toda a sociedade.
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Deixo o Parlamento na certeza do dever cumpri
do. Aqui cheguei trazido pelo povo mais pobre do meu
Estado, a quem dediquei cada dia de trabalho nesta
Casa, defendendo questões relacionadas ao desen
volvimento sustentado da Amazônia, mais especifica
mente do interior do Pará.

Mesmo com a interrupção parcial de minhas ati
vidades, devido a grave problema de saúde, jamais
me afastei do compromisso de trabalhar em prol do
sofrido povo paraense, galgando algumas vitórias,
mesmo que silenciosas, mas de profunda importân
cia no dia-a-dia de meus conterrâneos.

Quero, neste momento de profunda emoção, fa
zer um agradecimento especial a todos aqueles que
colaboraram comigo nesta caminhada na Câmara
dos Deputados, sem citar nomes, dada a vastidão de
companheiros que encontrei, desde os rincões do
meu Pará até os palácios de Brasília.

Ao meu partido, o PFL, desde os companheiros
de bancada, passando pela Liderança, até o meu Lí
der político, Vice-Presidente da República e Senador
eleito pelo Estado de Pernambuco, Marco Maciel,
quero dirigir palavras não só de agradecimento pelo
apoio que sempre me emprestaram, mas, sobretudo,
pela oportunidade de tão salutar e rico convívio.

Aos Presidentes desta Casa, durante a presente
Legislatura, Deputados Michel Temer e Aécio Neves,
quero deixar palavras de profundo reconhecimento
pela condução exemplar dos trabalhos na Câmara, pa
rabenizando a postura que assumiram, ao presidir a
Casa, acima de qualquer preferência partidária ou po
lítica, o que, sem dúvida, foi fator dos mais relevantes
para a construção do diálogo e para se alcançar o en
tendimento no Parlamento, o que seria tarefa impossí
vel sem a efetiva participação da Presidência.

Agradeço mais, agradeço aos familiares a com
preensão e o apoio, participando de cada momento
dessa caminhada, contribuindo para a estabilidade
emocional de quem, muitas vezes, sofre pressões
quase insuportáveis.

Volto, pois, ao meu Estado, o Pará, para a minha
pequena e querida Igarapé-Miri, certo da missão
cumprida. Este vôo a que me lancei, se mais alto não
pôde chegar, com certeza, não foi por omissão ou au
sência de vontade de trabalhar em prol do povo brasi
leiro, o que me conforta e renova o ânimo para conti
nuar participando das discussões nacionais, princi
palmente aquelas voltadas para os interesses da
Amazônia, nossa origem.

Desta Casa, que nos acolheu e proporcionou
oportunidades de, através do debate, encontrarmos

soluções para o nosso Brasil, me despeço, orgulhoso,
na certeza de que esta despedida não é definitiva, dei
xando aqui sonhos e intenções que, um dia, poderão
materializar-se, não por minha vontade, mas pela von
tade comum daqueles que querem um Brasil mais jus
to e solidário, os quais aqui encontrei em abundância.

Deixo, também, uma palavra de esperança ao
Brasil, que em 2003 acolherá um novo governo.lnde
pendentemente de filiação partidária, desejo aos no
vos governantes a sabedoria e a sensatez na condu
ção da Nação, e que possam contar, nessa árdua ta
refa, com a participação da sociedade, todos engaja
dos no engrandecimento dos Estados da Federação
e, por conseguinte, do País.

Muito obrigado.

O SR. ANDRÉ DE PAULA (PFL - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ao tempo em que cumprimento os colegas
presentes, venho a esta tribuna, para registrar nos
Anais desta Casa, minhas homenagens, as homena
gens do povo do meu Estado a um ilustre conterrâneo
que é considerado um dos maiores compositores bra
sileiros de todos os tempos.

E justamente neste ano, mais precisamente no dia
9 de dezembro de 2002, comemoramos 100anos do seu
nascimento. Trata-se do inesquecível e saudoso Nelson
Herácl~o Alves Ferreira, ou simplesmente Nelson Ferrei
ra, como os pernambucanos costumam tratá-lo.

Nascido no Município de Bon~o, aos 9 dias do
mês de dezembro de 1902, filho de mãe professora e de
pai, que, além de vendedor de jóias, era também violo
nista amador, de quem, inclusive, herdou o gosto pela
música, desde cedo, aos 13 anos, ele já despontava
como um dos grandes pianistas da Cap~al pernambu
cana, chegando a ser o pianista mais ouvido daquela
época, ainda com a existência do cinema mudo.

Sua primeira composição, fe~a de encomenda,
uma valsa intitulada Victória, foi apenas o início de
uma vasta obra musical através da qual ele se imorta
lizou e se tornou um dos eternos ícones da verdadeira
música popular brasileira.

A partir daí foram muitas músicas que se torna
ram conhecidas, não somente pelos seus conterrâne
os mas os brasileiros amantes do frevo, do frevo-can
ção, do samba, da valsa e de tantos outros gêneros
musicais, sendo praticamente impossível catalogar
todos os seus trabalhos.

Ele chegou a compor sete evocações musicais,
famosas em todo o Brasil, homenageando amigos de
Carnaval, jornalistas, velhos companheiros e verda
deiros imortais da poesia e da música, como Manuel
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Bandeira, Ascenso Ferreira, Athaulfo Alves, Lamarti
ne Babo e Francisco Alves, entre outros.

Nelson é um dos nordestinos que possui o mai
or número de músicas gravadas na história da disco
grafia brasileira, embora grande parte de suas cria
ções seja desconhecida do resto do Brasil.

Sua produção, ao lado daquela de outros per
nambucanos como Raul e Edgar Morais, Zumba, Le
vino Ferreira, Irmãos Valença, Luiz Gonzaga e Capi
ba, é de uma importância enorme no estudo das ma
nifestações músico-sócio-culturais de nossa região.

Aliás, muito bem o traduziu o escritor Nilo Perei
ra quando se referiu às suas valsas: "Nelson Ferreira,
feiticeiro do piano, fixador dum tempo que as suas val
sas revivem como se estivessem falando. Se meia
hora antes de sair o meu enterro, tocarem as valsas
de Nelson, velhas valsas tão íntimas do meu mundo,
irei em paz, sonhando".

E é bem verdade que a sua biografia é rica não
somente em conteúdo musical, mas também em ati
tudes, em posturas, em posicionamentos que nos dei
xam orgulhosos de sermos seus conterrâneos.

Mesmo tendo sido convidado - por diversas ve
zes - para fixar residência na então Capital do País,
Rio de Janeiro, a fim de conquistar uma maior notorie
dade, Nelson Ferreira, extremamente ligado às suas
raízes, sempre optou por permanecer no Recife, fa
zendo escola, formando músicos e compondo can
ções que enriqueceram a cultura do País.

Depois de fazer época em programas da tradici
onal Rádio Clube do Recife, foi com o surgimento da
gravadora Rozenblit, em 1953, que sua carreira toma
ria um rumo diferente.

A partir daí, suas músicas passaram a ser popula
rizadas' passaram a ser cantadas pelos maiores ídolos
do rádio, rompendo as fronteiras do Estado e se tornan
do conhecidas em quase todos os cantos do País.

Em 1957, por exemplo, o seu frevo-de-bloco
Evocação tornou-se a música campeã do Carnaval
carioca, tocada em todo o Brasil, gravado com sua or
questra e com o coral feminino "Batutas de São José".

Cabendo frisar que foi com a mesma dignidade
que ele acompanhou o auge do frevo e dos ritmos
pernambucanos que ele também participou das difi
culdades enfrentadas pelos músicos do Estado,
quando da falência da gravadora que lhes dava uma
grande cobertura - a Rozenblit.

Uma prova disso seria o surgimento do primeiro
trio elétrico baiano, que, tornando-se a grande novi
dade do momento, e mudando o foco das atenções
de Pernambuco para a Bahia, levou o jornal O Globo

a formar uma mesa redonda com compositores per
nambucanos' como que para esboçar uma reação
dos velhos frevos.

Nesta oportunidade, Nelson Ferreira, de quem
todos esperavam um posicionamento conservador,
de repulsa à nova idéia baiana, surpreendeu a todos
quando disse alto e bom som: "Na minha opinião, isso
significa a integração da música brasileira. Foi maravi
lhoso que Caetano tenha mandado de Londres um
frevo-canção como Chuva, Suor e Cerveja, que mu~o

toquei e orquestrei no Carnavaf'.

Foram episódios como este que o tornaram não
somente uma referência musical, mas uma referência
pessoal e humana, como grande figura de sua época,
levando seus amigos, muitas vezes, a tecer-lhe ras
gados e merecidos elogios.

O maestro Vicenti Fittipaldi declarou, em depoi
mento para um livro sobre Nelson Ferreira, ao médi
co, ator e compositor Valter de Oliveira: "Ele era como
Mário Melo, Ascenso Ferreira, Valdemar de Oliveira,
uma das instituições da cidade. Era, com sua música,
aquilo que Garrincha foi com seu futebol, a 'alegria do
povo'. Tenho plena convicção de que daqui a duzen
tos anos Gostosão e a Evocação serão tocados e
cantados pela gente do Recife: não serão mais de
Nelson Ferreira, serão folclore; como são Casinha Pe
quenina, Prenda Minha e o Meu Limão, meu Limoeiro,
que, sem dúvida, também tiveram um autor".

Quando seus olhos se cerraram pela última vez,
escreveu Gilberto Freyre no Diário de Pernambuco:
"O vazio que deixa é o que nos faz ver como era gran
de pela sua música, pelo seu sorriso, pela sua fidal
guia de pernambucano."

São, portanto, esses registros, Sr. Presidente,
que faço questão de deixar, não apenas porque se
trata de mais um pernambucano ilustre, mas, junta
mente com o também memorável Capiba, repito, um
dos maiores compositores populares de todos os
tempos em nosso País.

É bem verdade, meus caros colegas de Parla
mento, que ainda em vida o Maestro Nelson Ferreira
foi homenageado por Prefeitos, Governadores, clu
bes e entidades, tendo recebido das mãos do Presi
dente Médici, a condecoração de Oficial da Ordem
Rio Branco.

Mas, neste ano em que comemoramos o seu
centenário, nada mais justo do que registrarmos mais
esta homenagem e fazermos jus à sua memorável
obra, à sua memorável conduta - como músico, como
cidadão e antes de tudo como pernambucano, que
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deixou uma inestimável contribuição à cultura de nos
so Estado e do nosso País.

Muito obrigado.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o 11 0 Foro de São Paulo, realizado na Guate
mala, na semana passada, e ao qual compareci como
representante do Partido dos Trabalhadores, foi um
termômetro inequívoco da dimensão que a vitória de
Luiz Inácio Lula da Silva adquire para a América Latina
como um todo. A onda de esperança que pavimentou o
caminho para a eleição de Lula no Brasil é a mesma
que agora contagia nossos irmãos do continente corno
um marco histórico na luta secular das forças popula
res e uma possibilidade real de mudança.

É significativo que o encontro tenha acontecido
em Antigua, cidade construída pelos colonizadores
espanhóis. Nesse cenário, símbolo de cinco séculos
de opressão, tanto da velha como da nova e globali
zada economia, as lideranças políticas de esquerda
da América Latina saudaram a eleição de Lula como
uma vitória a ser compartilhada.

O mais importante, Sras. e Srs. Deputados, é
que o Brasil mostrou aos países do continente que a
mudança pode ser alcançada pela via democrática.
Isto, no momento em que o fantasma do golpe volta a
assombrar a América Latina, como ternos visto na Ve
nezuela, representa um avanço nesse imenso territó
rio com seu histórico de armas, violação das institui
ções democráticas e sangue derramado.

Não existe uma fórmula, mas o Brasil sinalizou
para os países vizinhos uma solução perfeitamente
possível para a construção de uma nova realidade so
cial, política e econômica no continente que foge à
sua infeliz tradição de violência e exclusão.

Não é uma saída que se alcance de imediato,
pois é construída gradualmente, como o PT a cons
truiu em duas décadas de participação na vida políti
ca do País, que fortaleceram o partido a partir da con
quista de Prefeituras, Governos de Estados e do cres
cimento de suas bancadas nas Assembléias Legisla
tivas e no Congresso Nacional. Esta é a solução mais
sólida e pacífica.

Como tenho dito, o desafio da América Latina é
evoluir de uma cultura do heroísmo pelas armas - que
acalenta e cultua os mártires tombados na luta arma
da - para a construção coletiva e democrática da vitó
ria. O Brasil mostrou que isso é possível. A experiên
cia brasileira, realizando de forma livre e pacífica o
ideal de conquista do poder de toda a Esquerda lati
no-americana, representa a possibilidade concreta

de se colocar em prática um programa de transforma
ção que ofereça uma alternativa viável e responsável
ao modelo neoliberal vigente.

Diante disso, o justificado entusiasmo das mais
diversas lideranças políticas latino-americanas com
os resultados das eleições presidenciais no Brasil
deve ser recebido com simpatia, mas também com
cautela, pois ele é a medida da responsabilidade do
novo Governo brasileiro no processo de consolidação
da democracia no continente.

Pela importância de sua economia e pela di
mensão política que ocupa na América Latina, o Bra
sil exerce papel destacado e fundamental que o colo
ca como farol a sinalizar o caminho. Por isso, os paí
ses mais desenvolvidos do ocidente estão atentos ao
que acontece aqui.

O momento é decisivo para o continente, com o
avançar das conversações sobre a ALCA, a proximi
dade de novas eleições em vários países e a euforia
com a vitória de Lula. O Brasil hoje é uma esperança
para a América Latina, mas deve ser urna esperança
possível de se realizar, realista como a postura séria e
amadurecida que levou à aliança ampla e vitoriosa
em torno de Lula, que mostrou ser uma opção tão le
gítima quanto correta, sem trair as propostas de um
projeto de inclusão e justiça social.

Nesse sentido, Sras. e Srs. Deputados, procura
mos reafirmar, no 11 0 Foro de São Paulo, as propos
tas do novo Governo para o País, nosso compromisso
com a democracia, com a paz e com a justiça social
na América Latina e a necessidade de integração do
continente.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para soli
citar a VExa. a transcrição nos Anais da íntegra de meu
pronunciamento na abertura do 11 0 Foro de São Paulo.

Era o que tinha a dizer.

PRONUNCIAMENTO A QUE SE
REFERE O ORADOR:

Discurso do Deputado Paulo Delgado, Partido
dos Trabalhadores - Brasil. XI Foro de São Pau
lo, 2 de dezembro de 2002

Recebam em nome do Presidente LULA, do
Presidente Nacional do PT, Deputado José Dirceu, e
de todo o povo brasileiro uma calorosa e fraternal sa
udação.

Sobre nossa vitória nas eleições do passado 27
de outubro, o presidente Lula reafirmou nesta manhã
em Buenos Aires que: "Os brasileiros manifestaram
seu desejo de realizar profundas mudanças na reali
dade econômica, social, política e cultural.... O Brasil
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não pode estar conforme de ser uma das dez maiores
economias do mundo e ao mesmo tempo uma nação
onde milhões de seres humanos passam fome e vi
vem excluídos da produção e da cidadania plena". Por
isso o primeiro programa anunciado por nosso gover
no é FOME ZERO.

Não somente vencemos as eleições presidenci
ais, mas também as parlamentares, somos a primeira
força no Congresso Nacional. Ao reconhecer a força
da democracia brasileira e do seu povo, cumprimen
tamos também nossos irmãos da Bolívia e do Equa
dor pelo avanço e vitória dos respectivos projetos po
pulares e, ao mesmo tempo, reafirmamos nosso com
promisso com a defesa e a manutenção do Estado de
Direito na Venezuela, condenando toda intenção de
golpe no nosso continente.

Também enfatizamos nossa mais sólida posição
contrária à continuação do bloqueio a Cuba.

Defendemos o direito da autodeterminação dos
povos e a necessidade de fortalecer a integração so
berana. Por isso o Presidente Lula propõe discutir
com nossos irmãos latino-americanos a necessidade
de construir um Parlamento das Américas, dando
nova dimensão e tarefas ao Parlamento Latino-Ame
ricano, para que este possa dar forma jurídica e legal
aos diferentes acordos econômicos multilaterais e bi
laterais que não podem continuar sendo impostos a
nossos países, sem que haja uma discussão prévia
no seio da sociedade e de seus representantes.

Frente à globalização imposta pelo capital finan
ceiro internacional que desordena nossa economia,
defendemos a capacidade de tomar, soberanamente,
nossas decisões, valorizando o capital produtivo que
incentive a criação dos novos postos de trabalho em
nossos países.

Queremos a glocalização (podemos criar nesse
momento um novo termo), explico-lhes melhor: inte
gração ao mercado global, mas sem desintegrar nos
sa sociedade e nossa cultura local. Vamos dar priori
dade ao fortalecimento dos mercados regionais e
sub-regionais e a partir deles, negociar no mercado
global. O ALCA como está não passará.

Não podemos esquecer que, com a posse do
nosso governo, os compromissos adquiridos com o
governo anterior não serão anulados, segundo reite
rou o Presidente Lula: "nos últimos anos as opções
econômicas equivocadas contra os interesses nacio
nais nos levarão a uma grande crise, hoje somos de
pendentes" .

Mas, não e possível fazer compras e não pagar
a conta, pois se isto acontece, quem paga a conta, e
com juros, é o povo.

Não há como desconhecer a regressão do neo
liberalismo, confirmada por nossas recentes vitórias
na América Latina e o crescente protecionismo das
nações ricas.

Os lucros cresceram, mas também as demis
sões, mesmo nos Estados Unidos. As Nações desen
volvidas do mundo não podem ver a América Latina
como uma nova fronteira a ser conquistada, onde a
negociação comercial continue destruindo as estrutu
ras produtivas nacionais.

Reafirmo, em nome do meu partido e do meu
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o compromisso
com a defesa das soluções negociadas de Paz para
todos os conflitos existentes, fortalecendo o sistema
das Nações Unidas e dos Organismos Internacionais.
Ao mesmo tempo, condenamos o terrorismo.

Queremos a democracia pluralista, justa e mul
tiétnica. Queremos uma Comunidade Latino-america
na de Nações, como está escr~o na Constituição Bra
sileira. Queremos a integração da América Latina, res
saltando os processos de integração regional, corno,
por exemplo, o Mercosul, a Comunidade Andina, o
Mercado Comum Centroamericano e do Caribe.

A tarefa de manter nossos sonhos, não é somen
te nossa, mas sim de todos nós, latino-americanos.

Saudamos o 11 0 Encontro do Fórum de São Pa
ulo e estamos seguros de um futuro prometedor para
nossos povos.

Outra América Latina é possível.
Muito obrigado.

O SR. LUIZ FERNANDO (PPB - AM. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, um dos mais ilustres nomes na história da
política brasileira é, indiscutivelmente, o do nobre De
putado Delfim Netto. Seja na condição de Ministro de
Estado, seja no desempenho da função legislativa 
que exerce desde 1987 -, o economista e professor
Antônio Delfim Netto sobressai pela força da inteli
gência e pelo alcance do saber com que granjeou,
ainda na mocidade, o respeito dos amigos e a admira
ção dos colegas.

Hoje, Deputado Federal pela quarta vez conse
cutiva, Delfim Netto se mostra o brilhante homem pú
blico que engrandeceu o Ministério da Fazenda, a
Embaixada do Brasil na França, o Ministério da Agri
cultura e o Ministério do Planejamento, instituições
em que trabalhou sem descanso pelo Brasil e pelo
povo brasileiro.
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A par da sua agenda legislativa, Delfim Netto
descobre tempo para escrever, juntando, aos seus inú
meros títulos, o de talentoso articulista da nossa im
prensa. Leia-se, para ilustração, o artigo Remendo So
cial-Democrata, na edição de maio deste ano da revis
ta Brasil 21. No comentário, Delfim Netto discorre, com
argúcia e honestidade, sobre os equívocos do Gover
no Fernando Henrique Cardoso, sem o tom populista e
a essência demagógica a que tantos se dispõem.

Delfim, pelo contrário, vai direto ao ponto, emba
sado na lucidez da argumentação e na experiência
que acumulou no magistério e em quase quarenta
anos de vida pública: "Hoje, o sentimento das pesso
as é de frustração, porque nesses quase oito anos
não puderam progredir, não tiveram a oportunidade
de trabalhar, porque a economia cresceu muito pouco
e a oferta de emprego se reduziu dramaticamente".

Com a crítica judiciosa, propõe Delfim Netto a
solução para o problema que, com certeza, perturba
Fernando Henrique Cardoso: estimular vigorosamen
te as exportações e elaborar uma política industrial in
teligente de substituição de importações. "Essas duas
iniciativas, e um pouco mais de audácia na redução
das taxas de juros, teriam criado condições para a re
tomada do crescimento e da expansão da oferta de
emprego" - conclui o articulista.

Delfim Netto vai além, e procede a uma análise
valiosa do delicado momento político pelo qual pas
samos. É o que lemos em De Piromaníaco a Bombei
ro, pequeno mas substancioso ensaio que escreveu
para a revista Carta Capital, de 26 de junho passado.
Nele, convence-nos de que foi a própria equipe do
Governo quem inventou o boato de que quebraría
mos com a vitória da Oposição, fagulha do terrorismo
de mercado que fez o real despencar, a bolsa cair e o
risco Brasil disparar.

Quanto ao suposto desenvolvimento social que
logramos promover, Delfim Netto fala por nós: "O
'Cartão do Cidadão' é a manifestação concreta do fra
casso da política social. É o diploma de 'anticidadão'
que lhe confere um Estado paternalista que, incapaz
de lhe dar emprego, dá-lhe um pequeno óbolo, como
manifestação de caridade".

Essas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
as idéias e opiniões com que o Deputado Delfim Netto
contribui para que possamos, efetivamente, legar às
gerações vindouras um Brasil melhor, economica
mente mais forte e socialmente mais digno. São ho
mens como Antônio Delfim Netto que honram a políti
ca e ilustram a história brasileira.

Muito obrigado.

o SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, reacende-se a velha idéia de abrir um corredor
até o Pacífico, por onde escoariam as mercadorias
brasileiras rumo a países não apenas da Ásia, mas
também da própria América Latina, sobretudo os inte
grantes do Mercosul.

Desta feita, existe estudo da Bolsa de Mercado
rias & Futuros, elaborado em parceria com a Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e com a Fun
dação Getúlio Vargas, que aponta as vantagens, as
obras de infra-estrutura necessárias, o montante dos
investimentos e a composição dos gastos.

A iniciativa merece toda a atenção. As chances
de fazê-Ia avançar devem ser potencializadas ao extre
mo, tanto mais quando se sabe da premência, neste
momento, de aumentar as exportações. Acresce a ne
cessidade absoluta de fortalecer o Mercosul, como
maneira de defender os interesses nacionais, ao inte
grar o País às práticas comerciais deste início de sécu
lo, que enfatizam os eixos continentais de desenvolvi
mento. Mais ainda: o mercado asiático, direção natural
do corredor, representa um gigante populacional que
responde por 70% da população do mundo.

O corredor ora proposto se forma de gasodutos,
ferrovias, rodovias, hidrovias e portos, um grande
complexo que acabaria por estabelecer mudanças
profundas no sistema nacional de transportes. Hoje,
60% de tudo que é transportado utilizam o meio rodo
viário; 20%, o ferroviário; e os outros 20%, o hidroviá
rio, subentendidos o transporte fluvial e o de cabota
gem. Estudos mostram, nobres colegas, que o trans
porte ferroviário de soja, por exemplo, é 79% mais
caro do que o fluvial. Já o rodoviário supera, em valo
res, 74% o ferroviário e, pasmem, 211% o fluvial.

São números, Sr. Presidente, que bem atestam
a ineficiência e a irracionalidade de nosso sistema e
as razões por que o produto brasileiro tanto perde em
competitividade nos mercados mundiais.

Os gastos de implementação total do projeto fi
cariam a cargo da iniciativa privada e do Governo, a
este cabendo apenas 20% dos aportes totais. Em
contrapartida, seriam gerados 187 mil empregos dire
tos na agricultura, com desdobramento estimado em
747 mil postos de trabalho, considerando o agronegó
cio no todo.

Aliás, Sr. Presidente, o Brasil é uma das últimas,
se não a última fronteira agrícola do globo. Com recur
sos hídricos, clima, solo e extensão territorial, o País
conta com todas as condições naturais para aumen
tar o desempenho na produção de diversas commodi
ties. Implementado o projeto, como ora propõe o estu-

,---------------_._-----
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do da BM&F, só a produção de grãos passaria a 43
milhões de toneladas ao ano, três vezes mais do que
os resultados de hoje.

Isso se traduziria em desenvolvimento regional
e diminuição das desigualdades sociais, verdadeiro
ciclo virtuoso para o Oeste brasileiro, revertendo-se
enormes desequilíbrios históricos, a saber: 1) con
centração demográfica na costa e próxima a ela,
onde estão 80% da população brasileira; 2) concen
tração do setor produtivo nas Regiões Sul, Sudeste e
Nordeste, fazendo com que ali se gerem nada menos
do que 82% do PIB; 3) rotas ilógicas, absurdas mes
mo, do produto brasileiro para chegar ao Pacífico, a
partir, na maioria dos casos, do Porto de Santos, atra
vessando o Canal do Panamá, tocando São Francis
co, na costa oeste americana. São cerca de 7.400
quilômetros, nobres colegas, que poderiam ser dra
maticamente minimizados; 4) inchaço dos grandes
centros urbanos, com os problemas conseqüentes de
tensão social, violência e falta de emprego, para citar
alguns dos mais preocupantes.

Só no tocante ao trabalho no setor agrícola, se
riam criados 187 mil postos de trabalho. A produção
de grãos chegaria à casa de 43 milhões de toneladas
conforme me referi há pouco. No total, seriam soma~
das, pelo menos, 160 milhões de toneladas, em dez
anos. Nesse período, mais 10,2 milhões de pessoas
ocupariam as regiões ao redor dos diversos eixos. Os
demais números do estudo apresentam-se igualmen
te grandiosos. O total de investimentos está estimado
em US$ 9 bilhões, envolvendo infra-estrutura energé
tica, bem como construção de ferrovias, rodovias, hi
drovias e portos. E volto a dizer: apenas 20% do total
seriam de responsabilidade do Poder Público, ainda
assim com a possibilidade de se negociarem aportes
dos demais países beneficiados.

Há 502 anos temos permanecido agarrados à
costa do Atlântico, de costas, inclusive, para o próprio
Brasil. O trabalho do novo Governo não pode ignorar
essa realidade. O desenvolvimento a tal obriga os fu
turos mandatários da Nação. De nossa parte, espera
mos todos a decisão acertada, a ação pronta.

Eram as minhas palavras.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Léo Alcântara, do
PSDB do Ceará.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO LÉO
ALCÂNTARA QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTE
RIORMENTE PUBLICADO.

O SR. CHIQUINHO FEITOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CHIQUINHO FEITOSA (PSDB - CE. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, cumpre-me parabenizar o
SEST/SENAT pelas iniciativas e realizações em ter
mos de formação profissional e conseqüente valoriza
ção do setor de transportes. No período de janeiro a
agosto de 2001, 107.505 treinandos foram beneficia
dos por cursos promovidos pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte - SENAT, por intermédio
de seus Estabelecimentos Operacionais Integrados.

Na relação de número de treinandos por Conse
lho Regional, distingue-se, em especial, o Conselho
Regional do Nordeste I, que ocupou o 1° lugar, com
14,7% de participação, correspondendo a 15.787 trei
nandos. O referido Conselho é composto pelos Esta
dos do Ceará, do Piauí e do Maranhão.

A propósito, há que se enaltecer também a con
tribuição proporcionada pela Federação das Empre
sas de Transporte Rodoviário do Ceará, do Piauí e do
Maranhão, ao doar um ônibus-escola para o Sindicato
das Empresas de Transporte de Passageiros de São
Luís - SET e para o Serviço Nacional de Aprendiza
gem do Transporte - SENAT. O ônibus-escola será
utilizado para capacitação e aprimoramento dos co
nhecimentos de motoristas profissionais que possu
em ou desejam adquirir carteira de habilitação nas
categorias "D" e "E". Caberá ao SENAT a responsabi
lidade pela organização e pela realização dos cursos
de qualificação.

Conforme observa o Presidente do SET, Sr.
José Luís Medeiros, além de os treinamentos concor
rerem para a maior qualificação do pessoal efetivo,
servirão também como apoio ao setor de recursos hu
manos das empresas, quando for necessário contra
tar profissionais para preenchimento de vagas.

Trata-se, com efeito, de exemplos que devem
ser seguidos, tendo em vista a importância da educa
ção, as exigências de qualificação para o mercado de
trabalho e, conseqüentemente, o progresso do setor
de transportes, beneficiando os profissionais, as em
presas e os usuários dos serviços.

Portanto, cabe expressar o devido reconheci
mento ao SEST/SENAT, ao Conselho Regional do
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Nordeste I, aos órgãos reguladores de trânsito, às
empresas de transporte e, em particular, à entidade
presidida pelo Sr. David Lopes de Oliveira, a Federa
ção das Empresas de Transporte Rodoviário do Cea
rá, do Piauí e do Maranhão, pelo papel desempenha
do, unindo esforços em busca de maior eficiência e
revelando uma efetiva preocupação de contribuir para
a melhora da qualidade dos serviços no setor.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o setor
de transporte no Estado do Ceará vem assinalando
importantes avanços, que resultam em benefícios
para os usuários, os trabalhadores e suas famílias e a
comunidade cearense em geral. A série de ações e
projetos implementados pela Federação das Empre
sas de Transportes Rodoviários do Ceará, do Piauí e
do Maranhão, a Cepimar, e pelo Sindicato das
Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará, o
SINDIÔNIBUS, contando com o apoio do SestlSenat,
compreende, entre outras iniciativas, a ampliação da
frota, o treinamento de pessoal, o atendimento médi
co e odontológico para os trabalhadores e a popula
ção em geral, o resgate da história do transporte cole
tivo, um projeto para uso racional de combustível nas
empresas e melhora da qualidade do ar, a participa
ção em diversas campanhas educativas e sociais e o
incentivo ao intercâmbio entre as entidades da área
de transportes, com formação de parcerias e recebi
mento de visitantes interessados em conhecer o fun
cionamento do setor.

Conforme dados do Sindiônibus, foram adquiri
dos 258 ônibus no ano passado, sendo 228 deles veí
cu�os novos.

As clínicas dos CAPITs do Conselho Regional
do Nordeste I (CRNE I) do SEST/SENAT (respectiva
mente, Serviço Social do Transporte e Serviço Nacio
nal de Aprendizagem do Transporte) distinguem-se
pela excelência dos serviços de atendimento médico
e odontológico. Como prova do reconhecimento al
cançado no plano nacional, a entidade conquistou o
10 lugar entre os centros assistenciais do País nas
áreas de atendimento e treinamento. Em 2001, no
Ceará, foi registrado um total de 306.904 procedimen
tos e consultas odontológicas, e os atendimentos mé
dicos chegaram a 42.422.

Quanto ao treinamento, somente no Ceará fo
ram mais de 10 mil treinandos no ano passado, distri
buídos em 533 turmas no CAPIT 23 do SEST/SENAT.
De fato, o CAPIT 23, inaugurado em 21 de fevereiro
de 1997 na cidade de Fortaleza, vem prestando inú
meros serviços em benefício do setor de transportes
no Estado do Ceará. Sua sede dispõe de salas de trei
namento e consultório médico-odontológico, além de

uma oficina mecânica e um auditório com 200 luga
res. Atualmente, conta com mais de 90 empresas as
sociadas e cerca de 24 mil usuários cadastrados, en
tre titulares e dependentes. O CAPIT 23 caracteri
za-se pelo grande número de parcerias com outros
órgãos do setor dos transportes e instituições do se
tor público e privado.

Contatos mantidos pelo SestlSenat atraíram in
clusive a atenção de instituições e órgãos estrangei
ros, como a empresa responsável pelo metrô parisi
ense, a francesa RATP Internacional, representada
em visita oficial por seu Vice-Presidente, Sr. Jean
François Portier. O SestlSenat, em dezembro, rece
beu a visita também do Embaixador da Bélgica no
Brasil, Sr. Jean-Michel Veranneman de Watervliet.

Entre as conquistas dignas de nota, a Federa
ção das Empresas de Transportes Rodoviários dos
Estados do Ceará, do Piauí e do Maranhão 
CEPIMAR alcançou, por meio do Projeto Econo
mizAR, a expressiva marca de 20 mil veículos aferi
dos no teste de opacidade (emissão de gases poluen
tes) no período de janeiro de 1997 a dezembro de
2001. Em cinco anos, o Projeto Economizar obteve
resultados expressivos no número de veículos aferi
dos e no volume de combustível economizado, esti
mado em 4,5 milhões de litros de óleo diesel por ano.
Isso significa que 12,5 mil toneladas por ano de gás
carbônico e 275 toneladas por ano de particulados
deixaram de ser emitidas na atmosfera.

No Ceará, de toda a frota de ônibus analisada
em 2001, 85% dos veículos atendiam às especifica
ções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o
CONAMA. Em 1997 apenas 66% da frota havia sido
aprovada pelo projeto, que é resultado de uma parce
ria entre a Confederação Nacional do Transporte
(CNT), o Instituto de Desenvolvimento Assistência
Técnica e Qualidade em Transporte (IDAQ) e a
Petrobras, via Programa Nacional de Racionalização
do Uso do Petróleo e do Gás Natural (CONPET), com
a participação dos Ministérios das Minas e Energia e
dos Transportes.

Outra importante realização diz respeito à conser
vação da memória do setor de transportes, com o Me
morial Fotográfico do Transporte Coletivo de Passagei
ros do Ceará, em exposição diariamente aberta à visita
ção pública, no Espaço Cultural do SEST/SENAT. Para
viabilizar pesquisas sobre o setor, a Cepimar e o CRNE
I implantaram também o Banco de Dados do Transporte
Coletivo de Passageiros do Ceará.

Entre as atividades de cunho social, vale mencio
nar, por exemplo, o Programa Consciência Cidadã, pro
movido pelo CAPIT 23 no bairro Vila Velha, na periferia
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de Fortaleza; a contribuição dada em 2001 pelo
Sindiônibus à Funci (Fundação da Criança e da Família
Cidadã), no valor total de R$ 1.009,143,87; e a campa
nha de arrecadação de leite em pó empreendida pela
Cepimar e pelo Sindiônibus, quando foram doados mais
de 7.500 quilos de leite em pó, em benefício das crian
ças do Instituto de Prevenção à Desnutrição (IPREDE),
que receberam também, como presente de Natal, um
parque completo, com brinquedos.

Trata-se, com efeito, de exemplos que devem
ser seguidos, tendo em vista o progresso do setor de
transportes, a importância da educação, as exigênci
as de qualificação para o mercado de trabalho e a
preocupação com as questões sociais.

Em conclusão, portanto, renovo a expressão do
devido reconhecimento ao trabalho desempenhado
pelo SEST/SENAT, pelo Conselho Regional do Nor
deste I (CRNE I), pelas empresas de transporte e, em
particular, pela Federação das Empresas de Trans
porte Rodoviário do Ceará, do Piauí e do Maranhão
(CEPIMAR), entidade presidida pelo Sr. David Lopes
de Oliveira, e pelo Sindiônibus, cuja presidência foi
assumida neste ano pelo Sr. Frederico Lopes Fernan
des Júnior, que sucedeu ao Sr. Antônio Azevedo.

Ressalte-se, mais uma vez, essa proveitosa
união de esforços em busca de maior eficiência, reve
lando a efetiva preocupação em contribuir para a me
lhora da qualidade dos serviços no setor de transpor
tes do Ceará.

Por oportuno, Sr. Presidente, gostaríamos ainda
de registrar nesta Casa, sempre voltada para os inte
resses legítimos da comunidade, a realização de
mais um evento de desdobramentos positivos e de
grande importância: a Federação das Empresas de
Transportes Rodoviários dos Estados do Ceará, do
Piauí e do Maranhão - CEPIMAR, em parceria com a
Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ce
ará - SEMACE, promoveu, com o apoio do Sindicato
das Empresas de Ônibus do Ceará (SINDIÔNIBUS),
o Seminário Transporte e Meio Ambiente.

Na ocasião, foi lançado o Prêmio Cearense de
Melhoria da Qualidade do Ar - Economizar. Trata-se
de comenda a ser outorgada às empresas de trans
porte de passageiros locais que mais se destacarem
com ações e medidas visando à preservação do meio
ambiente, por meio da promoção da melhora da quali
dade do ar.

Fruto de parceria entre a Confederação Nacio
nal dos Transportes (CNT), a Petrobras, o Ministério
das Minas e Energia e o Ministério dos Transportes, o
Projeto Economizar é, repito, desenvolvido pela

Cepimar com o objetivo de aumentar a eficácia do
uso do óleo diesel, reduzindo em 30% o consumo es
pecífico, o que significa cerca de 50 mil barris por dia.
Dessa maneira, contribui-se decididamente para a
melhora da qualidade do ar, a partir da redução de
emissões de fumaça dos veículos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, enfatizo
que medidas desse quilate devem ser incentivadas e
imitadas pelas forças vivas da Nação. Afinal de con
tas, a pureza do ar que respiramos tem muito a ver
com a saúde. A colaboração de todos, criando condi
ções positivas de vida, bem poderá oferecer um ambi
ente mais saudável à nossa população.

Sr. Presidente, Brasília, por ato da sua Câmara
Legislativa, conquistou mais um cidadão honorário
que engrandece a Capital federal. Trata-se de Antonio
Temóteo dos Anjos Sobrinho, um baiano de coração
universal, intelectual de primeira qualidade.

Nascido em 18 de janeiro de 1940, em Piatã, na
Bahia, Antonio Temóteo tem uma carreira brilhante,
acumulando títulos e trabalhos da mais alta expres
são social e cultural no Brasil. É Procurador-Geral da
Agência Espacial Brasileira - AEB, Procurador e Só
cio do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal,
Membro da Sociedade Brasileira de Direito Aeroes
pacial- SBDA e do seu Conselho Consultivo, da Aca
demia Internacional de Cultura - AIC, da Academia
de Letras e Música do Brasil - ALMUB, da Academia
de Letras do Distrito Federal, do Instituto Histórico e
Geográfico de Brasília e da Academia dos Trovadores
do Distrito Federal.

Cidadão honorário do Estado do Rio de Janeiro,
Timóteo recebeu em 2001 a Comenda do Mérito Cul
tural de Brasília, sendo no momento membro efetivo e
Presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal.

O homenageado tem poemas e antologias pu
blicadas na língua espanhola, em Cuba e no Uruguai.
Entre as suas últimas publicações, destaco as se
guintes obras de edições recentes: "Da Travessura ao
Travesseiro", "Pentagrama" (livro de sonetos publica
do com outros intelectuais), "Insônia Vadia" e "No pó
do cerrado, na Voz das Cigarras".

Esse homem de letras e de ação inscreve-se
agora, para nosso orgulho, no livro de cidadania da
Capital Federal. Que ele seja recepcionado pela nos
sa admiração e pelo nosso respeito.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a mídia
tem como principal função informar o público. Ao da
rem efetivo cumprimento a esse papel, com respon
sabilidade, os meios de comunicação prestam um
serviço da maior relevância. Trata-se realmente de
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atividade imprescindível, que se justifica e cresce em
importância quanto maior a utilidade da informação,
especialmente quando ela constitui um instrumento
capaz de contribuir para a solução dos principais pro
blemas da atualidade.

Evidentemente, as drogas estão entre os mais
graves desafios com que deparamos hoje. Assim,
cumpre ressaltar a necessidade de a mídia manter a
atenção sobre esse assunto e intensificar o trabalho
de estímulo ao debate, ao esclarecimento e à denún
cia, visando ao combate do uso de drogas. Sobretudo
a televisão, considerando seu alcance, bem mais am
plo que o dos demais veículos, deve assumir esse
compromisso com o máximo de responsabilidade, efi
ciência e determinação.

Vale assinalar, no caso, também a condição das
emissoras de rádio e de televisão como concessioná
rias de um serviço público, de forma que devem parti
cipar dessa luta, que é do Estado, da família, da soci
edade e de todos que têm a devida consciência da di
mensão do problema das drogas.

No ano passado, quando uma apresentadora de
TV confessou publicamente que fumava ~aconha, o
enfoque que a matéria recebeu na revista Epoca e em
outros órgãos da imprensa, do rádio e da televisão, em
bora tenha servido para susc~ar um debate sobre o
tema, revelou-se no mínimo impróprio e pouco atento
aos desdobramentos da questão. A liberdade de ex
pressão de convicções pessoais torna-se, então, um
abuso contra o bem comum. Em resumo, é preciso um
cuidado mu~o especial em relação aos exemplos e pa
drões que estão sendo oferecidos hoje ao público infan
til e juvenil pelo cinema, pela televisão e pelos demais
veículos. Não se pode adm~ir, em hipótese nenhuma,
que os meios de comunicação sirvam à propaganda da
maconha ou de qualquer outro tipo de droga.

A propósito, apesar de se ter registrado uma vi
tória importante com a proibição dos anúncios de ci
garros, o espaço antes ocupado por esses produtos
nos veículos de comunicação passou a ser dominado
por cervejas de diversas marcas, cujos anúncios são
cada vez mais freqüentes, maiores, enganosos e
apelativos, caracterizados pelo baixo nível mental e
moral, num flagrante desrespeito ao público. Nesse
aspecto, cabe ao CONAR, Conselho Nacional de
Auto-Regulamentação Publicitária, à ABERT, Associ
ação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, e
demais entidades responsáveis exercer também o
papel que delas se espera.

Quanto à questão específica das drogas, impor
ta reconhecer que, conforme já fartamente comprova
do na prática, uma droga leva a outra. Desnecessário

até ficar perdendo tempo em explicações a respe~o

da relação óbvia e mu~o próxima que existe entre ál
cool, cigarro, maconha e outras drogas.

Principalmente, há que se adotar um posiciona
mento claro e bem definido ao se tratar de assunto tão
sério como as drogas, de modo a dar real conheci
mento sobre os males causados aos usuários, à famí
lia, à sociedade e ao País. Esse papel de esclareci
mento, contribuindo para suscitar e instruir a discus
são do problema de forma responsável, foi desempe
nhado com bastante sucesso, por exemplo, pela
Rede Globo de Televisão, na novela O Clone. Apre
sentou-se um painel amplo e contundente do drama
das drogas, retratando os efeitos sobre o dependente
químico, os preconceitos da sociedade, o sofrimento
da família etc. A repercussão que ganhou o tema jun
to ao público produziu sem dúvida alguns resultados
positivos na luta contra as drogas.

Nesse sentido, é necessário promover e intensi
ficar campanhas, desenvolvidas com seriedade por
profissionais experientes, sob um enfoque realista,
dando ênfase às medidas de caráter preventivo, prio
rizando sempre a qualidade de vida, os valores do ca
ráter e a formação de hábitos e comportamentos cor
retos e saudáveis.

Cumpre, enfim, reivindicar o melhor aproveita
mento do enorme potencial da mídia, especialmente
da televisão, em função de seu alcance e poder de in
fluência, sem perder de vista a responsabilidade de
educar, formar e informar, com que se acentua o de
ver de, por intermédio de campanhas e pela própria
valorização do conteúdo da programação, empreen
der um papel ativo no combate ao uso de drogas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o movi
mento Ceará Mudanças constituiu o berço do pensar
e do espírito estratégicos, com alternativas de persu
asão político-cultural inovadora e principalmente es
tratégias criadoras de riquezas, todas complementa
das por metodologia de cenários para o Governo es
tadual. Estão aí os revolucionários resultados de efi
ciência que o Estado do Ceará alcançou e que todos
podem ver e comprovar, reproduzíveis em qualquer
hora e lugar.

Ouso chamá-los de resultados revolucionários
apoiando-me num conceito de que uma revolução
não é apenas um tipo de movimento, mas também e
sobretudo um tipo de mudança. O movimento é a cau
sa e a mudança é o efe~o.

A recente eleição do Senador Lúcio Alcântara
para o Governo do Estado, em grande parte, encerra
um ciclo desse movimento e redireciona o foco estra-

........._--_.--.._,---_.._-- ._----------_._..



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 54057

tégico para percepções de novas realidades e novas
pactuações com a coerência. A política não é o retor
no do mesmo. São desafios que abrirão novos hori
zontes. E o Ceará e seu povo são singularmente privi
legiados, pois terão um Governador com um perfil de
líder atual: o Or. Lúcio tem uma rica biografia de líder
carismático, pelo poder de influenciar, e revela-se
também um líder educador, pela extraordinária capa
cidade de convencer as pessoas pela lógica e pelo
sentido. Sob sua liderança, o Ceará continuará mu
dando para melhor.

Como acontece na vida de todos nós, chegou o
toque de que o que estava em jogo era o meu senso de
propósito, de outras realizações, de fazer a diferença.
Enquanto o mercado - que é a territorialidade dos con
tratos - já permitira minhas interferências emocionais,
capacitando-me para o empreendimento e a liderança
empresarial do setor de transportes e serviços do meu
Estado, agora elas me encorajavam e capacitavam
para o ativismo político, com a convicção ideológica de
que a democracia é o mercado livre das causas.

A benfazeja coincidência histórica de identifica
ção política com as hostes do PSOB cearense serviu
de matriz para consolidar minha leal amizade ao
ex-Governador Or. Tasso Ribeiro Jereissati, líder in
conteste e grande timoneiro da guinada para as mu
danças já feitas no Ceará, e confesso que ele e o emi
nente Presidente da República Prof. Fernando Henri
que Cardoso determinaram forte influência no evolver
da minha biografia político-parlamentar; em outras
palavras, na minha história presente.

Cronometro o tempo a definir nova era para a
minha vida, a proclamar saudades. Aproxima-se o tér
mino do meu mandato parlamentar nesta Casa, terre
no e arena onde exercitei o debate e o diálogo demo
crático durante quatro anos. a aprendizado políti
co-institucional neste Parlamento foi o eixo maior e o
verdadeiro catalisador da integração do meu conheci
mento tácito com o explíc~o. A harmonia provocada
por esses dois conhecimentos perm~iu um caudaloso
crescimento intelectual.

Também aprendi a desenvolver um inigualável
nível de tecedura de relacionamentos humanos múlti
plos, ainda que durante embates e conflitos. E ainda
aprimorei minha capacidade de farejar temores no
mundo político.

a Parlamento serviu-me de matriz para esse res
surgimento intelectual, um novo modelo mental, uma
nova valoração cívica, uma reconfiguração de crenças
políticas e outro significados de vida que coincidiram
acontecer muito próximas, e agiram sinergicamente na
minha vida, e desatrelaram minha mente cidadã.

Confesso, entretanto, que me custou superar
minha identidade única de orgulhoso cearense, quan
do me deparei com a premência de adotar uma mes
cla de identidades, uma concepção complexa de vida
política imprescindível ao convívio no Congresso Na
cional, sendo ele uma permanente realidade humana
de muitas faces.

Este é um momento propício para renovar minha
fidelidade e minha lealdade aos compromissos sela
dos com mais de uma centena de milhares de bondo
sos eleitores cearenses que me elegeram e que per
meiam gêneros, categorias sociais e ideológicas de di
versas matizes, hab~antes desde o litoral de clima
ameno ao meu querido Inhamúns de clima seco e de
solo semi-árido. Impõe-se, nesta oportunidade, de ma
neira sinóptica, o dever moral de lhes prestar contas
dos resultados positivos do meu trabalho parlamentar.

Pela premissa de tempo e de espaço, elencaria,
por critérios de destaque e importância de conteúdos
político-sociais, entre os resultados que alcancei, os
seguintes:

- Apresentação do Projeto de Lei n° 6059/02,
transformado em norma jurídica, que permitiu a cria
ção de um canal de televisão pelo Supremo Tribunal
Federal nos moldes da TV Senado, hoje conferindo
uma marcante prática de visibilidade daquela institui
ção; nesse desafio, tive a irrestrita colaboração do Mi
nistro Presidente do STF, Or. Marco Aurélio Mello, e
do Senador Or. Lúcio Gonçalo de Alcântara, Relator
do Projeto no Senado Federal.

- Participação, falando resumidamente da mi
nha atividade parlamentar, nas seguintes Comissões
Permanentes e Especiais do Congresso: Comissão
de Viação e Transportes, como 2° Vice-Presidente e
titular; CPI do FINaR, como titular e 1° Vice-Presiden
te; Comissão de Agricultura e Política Rural, como su
plente; Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, como suplente; Comissão de Mi
nas e Energia, como suplente; Comissão Especial cri
ada para avaliar a aplicação da Lei n° 9.503/97 - Có
digo de Trâns~o Brasileiro, como titular; Comissão
Especial criada para exame da Proposta de Emenda
à Constituição n° 254, de 2000, sobre recursos desti
nados à irrigação, como titular; Comissão Especial
criada para exame do Projeto de Lei n° 3.845, de
2000, sobre criação da Agência Nacional de Aviação
Civil, como titular; Comissão Especial criada para
exame do Projeto de Lei Complementar n° 167, de
2000 - Estatuto da Terra, como suplente.

- Pronunciamento em defesa da implementa
ção do Projeto de Transposição de Águas do Rio São
Francisco para o semi-árido nordestino.
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- Pronunciamento em defesa da apuração de
denúncias de desvios na aplicação de recursos do
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental
FUNDEF.

- Pronunciamento em defesa do Fundo de De
senvolvimento do Nordeste - FINOR, ameaçado pela
Medida Provisória n° 2.156, de 2001.

Fui, ainda, o articulador de inúmeras solicita
ções, ações e providências junto ao universo de Mi
nistérios e outras repartições públicas de Brasília em
favor de Prefeituras, associações comunitárias, sindi
catos, organizações filantrópicas e outras entidades
civis cearenses.

Este momento antecipa saudades deste ninho
cultural e parlamentar, do projeto coletivo que alavan
cou o individual. Sócrates, há 2.500 anos, já afirmava
que "somos o que nossas crenças nos permitem ser':

Toda escolha começa na mente. As contribui
ções individuais de cada um de nós Parlamentares
geram uma nova ordem. O exercício de nossa ativida
de neste Parlamento está sempre mudando a realida
de e criando um estado especial de fazer o nosso Bra
sil, digno de uma realidade melhor.

Com a mesma atitude, não permitirei que minha
história de amanhã seja confundida com a ilusão e
com a simulação tão correntes nos dias atuais. Para
essa meta contarei com a minha consciência, em
constante busca pelo equilíbrio e pela ampliação dos
meus horizontes.

Neste momento de cenários turvos e expectati
vas pessimistas no mundo, voltarei integralmente ao
mundo empresarial, com mais fôlego, e sempre
olhando no retrovisor a imagem simbólica deste Par
lamento, que tanto encerra tirocínio como significa
dos que me ajudarão a pilotar eficientemente minhas
empresas. Para elas retornarei com a profusa espe
rança do momento.

Lembro que a esperança, além de alimentar o
sonho, é fundamentalmente filha da ação. Por ser ha
bitualmente um otimista, um apologista e um crente
da ação, e por percorrer o caminho da realidade,
acho-me vacinado contra a ilusão.

Ouso traduzir plenamente meu estado d'alma,
nesta despedida, apropriando-me das palavras do ín
clito Senador Prof. Roberto Campos, proferidas neste
Congresso Nacional em momento semelhante: uÉ
melhor ser bem falado na saída do que bem recebido
na entrada".

Tenho essa convicção.

Muito obrigado.

o SR. EDINHO BEZ- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, registro, com muito orgulho, a
conquista do Campeonato Brasileiro da Série B, pelo
Criciúma Esporte Clube, da região sul de Santa Cata
rina, que tem este Deputado como seu representante
nesta Casa. Com essa vitória o Criciúma garante no
vamente uma vaga na Série A de 2003, ou seja, dis
putará em 2003 a Primeira Divisão - tida como dos ti
mes de elite do Campeonato Brasileiro.

A campanha do Criciúma foi excepcional, não
perdendo nenhuma partida na sua casa, o Estádio
Heriberto Hulse, em Criciúma.

A final foi entre o Fortaleza e o Tigre, como é inti
tulado o Criciúma, e a primeira partida foi em Fortale
za, no Castelão, onde este ganhou do Criciúma por
2x0. Tendo que vencer por uma diferença de dois
gols, o Tigre, em casa, goleou o Fortaleza por 4x1. Foi
um verdadeiro espetáculo, a que tive a honra de as
sistir, acompanhado do Governador eleito, Luiz Henri
que da Silveira, do Vice Eduardo Pinho Moreira e do
Presidente do Criciúma Esporte Clube, Sr. Moacir
Fernandes. Comemoramos com muita euforia a con
quista desse grande campeonato pelo Criciúma, se
lando sua volta à Série A do Campeonato Brasileiro.

A entrega da taça foi realizada pelo nosso Go
vernador eleito, Luiz Henrique da Silveira, juntamente
com este Parlamentar, em meio a muita festa.

A história do Criciúma teve início, na verdade,
com o Comerciário Futebol Clube, time criciumense,
fundado em 13 de maio de 1947, e que passaria a se
chamar Criciúma Esporte Clube a partir de 17 de
março de 1978.

A mudança de nome veio da necessidade de
dar um novo objeto de paixão aos milhares de torce
dores órfãos da região carbonífera do sul do Estado
que, durante a década de 70, viram seus times se de
sestruturarem quando as carboníferas que os manti
nham entraram em grave crise financeira. O Comer
ciário conseguiu se manter nessa crise e com isto ele
var também o nome do Município.

A alteração do nome de Comerciário para Crici
úma Esporte Clube teve por finalidade resgatar as tor
cidas dos outros times e criar um time com represen
tatividade estadual.

Hoje o Criciúma Esporte Clube já se consolidou
como o grande clube da região sul de Santa Catarina

____••_1••_.__,..._·_·· ... ..._··__·····,···
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e deu início a uma série da conquistas a partir dos
anos 80. A paixão da torcida, a modernização da ges
tão e o apoio de grandes empresas locais, como a Eli
ane Revestimentos Cerâmicos, que patrocina o Tigre,
ajudou em muito no seu fortalecimento.

O primeiro título estadual do clube veio em
1986, sob a presidência do engenheiro Moacir Fer
nandes, quando venceu o Campeonato Estadual. O
Criciúma venceu também os Campeonatos Estadua
is de 1989,1990,1991, conquistando o tricampeonato
e a hegemonia do futebol catarinense.

O apogeu dessa história de glórias e a projeção
nacional vieram ainda em 1991, quando Tigre obteve
sua maior conquista ao vencer a Copa do Brasil. Esta
conquista, única no futebol catarinense, garantiu a
participação do clube na Taça Libertadores da Améri
ca, em 1992, quando o Criciúma fez uma excelente
campanha.

Em 1993 o time conquista a Copa Santa Catari
na e o Campeonato Catarinense. Voltou a vencer
esse campeonato em 1995 e 1998. Em 1995 a equipe
conquista também a Taça Maximiliano Gaidzinski.

Quero parabenizar o Criciúma Esporte Clube
por esta grande conquista, e me colocar à disposição
para ajudar no que for possível, a fim de manter o Cri
ciúma como um dos grandes times do nosso Brasil,
torcendo para que outros clubes-instituições de Santa
Catarina tenham o mesmo destaque.

Era o que tinha a dizer.
a SR. DR. HELENa - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
a SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V.Exa. a palavra.
a SR. DA. HELENa (PSDB - RJ. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no exato momento em que vi
vemos os últimos dias da administração do Presiden
te Fernando Henrique Cardoso, prestamos uma ho
menagem a um dos órgãos do Governo que, por exis
tir em nossa Cidade de Duque de Caxias, no Estado
do Rio de Janeiro, o seu Centro Tecnológico e, por
conseqüência, acompanharmos de perto a sua ativi
dade, é merecedor dessa honraria. Referirmo-nos ao
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Norma
lização e Qualidade Industrial.

Liderado pelo dinâmico Armando Mariante, o
Inmetro, hoje, tem participação ativa em diversos seg
mentos da indústria, comércio e prestação de servi
ços em nosso País.

Enchemo-nos de orgulho, como brasileiros,
confiantes no destino deste País, todas as vezes em

que visitamos o Campus Tecnológico em Xerém, no
4° Distrito de Duque de Caxias. Ali se concentra um
punhado de técnicos altamente especializados não
só na questão do peso e medida, como também
quanto à qualidade industrial.

A marca do Inmetro está dando a credibilidade
necessária ao peso, medida e qualidade do produto.
Cada vez mais se vê nos supermercados produtos
com o selo de qualidade do Inmetro.

Outro exemplo é o GNV - Gás Natural Veicular.
A presença do Inmetro é obrigatória na fabricação
dos kits e cilindros, componentes usados na adapta
ção do veículo ao GNV.

No Encontro Nacional de Comércio Exterior, re
alizado no Rio de Janeiro, nos dias 24 e 25 de outubro
e que contou com as presenças do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso e do Ministro do Desenvol
vimento, Sérgio Amaral, o Inmetro se fez presente,
através de uma exposição feita pelo coordenador da
área internacional do Inmetro, Sr. Paulo Ferracioli.

Naquela oportunidade, o Sr. Paulo Ferraciolli fa
lou sobre o papel do Instituto como ponto focal de bar
reiras técnicas e sobre a Organização Mundial de Co
mércio. Ele apresentou o site do Instituto onde, atra
vés do link Barreiras Técnicas, os empresários têm
ferramentas para conhecer e denunciar novos regula
mentos técnicos encaminhados à DMC e que possam
prejudicar a exportação de seus produtos.

Outro acontecimento digno de registro aconte
ceu em Salvador no período de 19 a 25 de outubro,
que reuniu vinte organismos de Certificação de Siste
mas de Gestão da qualidade durante a ]O Reunião
Ordinária da Interamerican Accredition Cooperation.

Essa entidade existe há seis anos e o seu papel
é o que congregou organismos credenciadores das
três Américas num fórum cujo objetivo é estabelecer
acordos de reconhecimento que possam facilitar a co
mercialização de bens e serviços.

E como ponto alto desses últimos acontecimen
tos, no Inmetro, registramos a cerimônia que aconte
ceu no interior do Campus Tecnológico de Xerém, no
dia 19 de novembro, quando da inauguração da gale
ria com as fotos dos 13 presidentes que administra
ram o Inmetro, numa prova eloqüente de que o pas
sado, como o presente e o futuro devem estar sempre
na pauta de uma boa administração.

Encerramos parabenizando, mais uma vez, o
Presidente Armando Mariante e toda sua valorosa
equipe pelo excelente trabalho desenvolvido à frente
do Inmetro, hoje, sem nenhuma dúvida, uma das mais
eficientes autarquias do Governo.
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Parabéns ao Inmetro. Esse nome é respeito em
todo o País.

Outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, deseja

mos, nesta oportunidade, parabenizar o Presidente
Fernando Henrique Cardoso pelo seu inspirado dis
curso, proferido no dia 25 de novembro, para os for
mandos dos cursos de Altos Estudos Militares da
Escola Naval do Estado do Rio de Janeiro, quando
numa frase sintetizou o que é ser Governo no mundo
globalizado, afirmando: "Governar é navegar em ne
voeiro denso". Com essa frase, S.Exa., com uma ex
periência de 8 anos de mandato, quis chamar a aten
ção para um sério problema reinante na função de ad
ministrar, qual seja: estar sempre cuidadoso, isto por
que às vezes traça-se um plano de governo e os im
previstos, que a todo instante surgem, obrigam-nos a
um equilíbrio e responsabilidade diante dessas novas
situações.

O Presidente falou sobre a globalização, mos
trando que as manifestações, em muitos casos, se
equivocam e dirigem a artilharia contra alvos errados,
refletindo a existência de certo mal em torno dessa
mesma globalização. Para a maioria das nações as
promessas de uma nova e mais justa ordem internaci
onal tem deixado muito a desejar. Isso se deve a pro
blemas como o protecionismo comercial dos países
mais ricos.

Entretanto, segundo o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, o Brasil é um dos países que mais
caso cria, que mais levanta questões na Organização
Mundial de Comércio. Temos de ter atitude madura,
defender nossos interesses, e isso o Brasil vem de
mostrando em fórum apropriado, que é a OMC.

Nesse particular, vale ressaltar a atuação do
competente Ministro da Agricultura, Marcus Vinícius
Pratini de Moraes que, incansavelmente, tem lutado
para vender nossos produtos no exterior.

Agora mesmo, segundo suas declarações, o
Brasil vai exportar 3.2 milhões de dólares, quantia
essa que dobrou nos últimos três anos, e a expectati
va é de que esse crescimento continue, pois, atual
mente existem noventa pontos de mercados para
venda do produto, quando há quatro anos existiam
apenas 40 pontos.

Voltando ao discurso do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, vale a pena repetir esse trecho do
curto-circuito. Diz o Presidente:

"No mundo contemporâneo, às vezes
um pequeno fio desencapado produz um
curto-circuito que pode ter efeito imenso. A

experiência mostra, de forma repetida, que
mesmo a melhor autoridade acadêmica, o
menor órgão de inteligência, o mais clarivi
dente jornalista, com freqüência, não conse
gue prever o que passa a ser óbvio 24 horas
depois. A economia se transforma numa es
pécie da psicologia coletiva, ao sabor da cé
lebre avaliação de risco. Os fundamentos
objetivos da economia às vezes são derrota
dos por uma expectativa que, bem mano
brada, produz um curto-circuito que muda
as condições de operação de um país':

No momento em que nossos companheiros do
PT se preparam para ser governo é de bom consenso
ouvir as palavras de um Presidente que teve seus er
ros mas, por uma questão de justiça, tem que se reco
nhecer os avanços que alcançou em muitos pontos,
como, por exemplo, no controle da hiperinflação, que
só em saber que o Brasil se prepara para mudar de
comando, se alvoroça e tenta colocar os seus tentá
culos de fora. É preciso um combate diuturno, sem
tréguas.

Agora mesmo, o Ministro Pratini de Moraes de
tectou a especulação com o preço do milho. Existem
400 mil toneladas disponíveis para a venda no merca
do interno e, com a desculpa da taxa de câmbio, os
especuladores teimam em segurar o produto. Entre
tanto, segundo o Ministro, providências estão sendo
tomadas nesse sentido.

Sr. Presidente, nobres colegas, faço votos para
que o novo Governo do Presidente Lula saiba, de fato,
enfrentar todas as intempéries oriundas de um gover
no, e possa navegar com cuidado no denso nevoeiro
que fatalmente cairá no seu mandato.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Dando prosseguimento ao Grande Expediente, conce
do a palavra à nobre Deputada Rita Camata, do PMDB
do Espírito Santo, que disporá de até 25 minutos.

DISCURSO DA SRA. DEPUTADA
RITA CAMATA QUE, ENTREGUE A
REVISÃO DA ORADORA, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

Durante o discurso da Sra. Rita Cama
ta, assumem sucessivamente a Presidência
os Srs. Ciro Nogueira, 4° Secretário; Edmar
Moreira, § 2° do art. 18 do Regimento Inter
no; Enio Bacci, 3° Suplente de Secretário; e
Aécio Neves, Presidente.

,-----_._".._".._",._.._-,_..~--_._---
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PUPSL

PUPSL

PUPSL

PSB/PCdoB

PSDB
PL

ACRE

PFL
PPB
PT
PTB

CEARÁ

PL
PMDB
PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PSDB

MARANHÃO

PMDB
PFL
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PSB
PFL
PFL
PL
PSDB
PFL
PSDB

TOCANTINS

PTB
PFL
PFL
PPB

Antônio Jorge
Darci Coelho
João Ribeiro
Pastor Amarildo
Total de Tocantins: 4

Clóvis Queiroz
João Tota
Nilson Mourão
Zila Bezerra
Total de Acre: 4

Expedito Júnior
Oscar Andrade
Total de Rondonia: 5

Albérico Filho
Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Francisco Coelho
Gastão Vieira
João Castelo
José Antonio Almeida
Paulo Marinho
Pedro Fernandes
Remi Trinta
Roberto Rocha
Sarney Filho
Sebastião Madeira
Total de Maranhão: 13

Almeida de Jesus
Aníbal Gomes
Arnon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Crescêncio Pereira Jr.
Eunício Oliveira
José Unhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Marcelo Teixeira
Mauro Benevides
Moroni Torgan
Nelson Otoch

PUPSL

PTB

PDT/PPS
PUPSL

PUPSL

PDT/PPS

PDT/PPS

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PARA

PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PPB
n
PT
PL
PTB
PCdoB
PFL

AMAPÁ

PSDB
PPB
PTB
PSB
PSDB
PMDB

RONDONIA

PPS
PMDB
PDT

AMAZONAS

PFL
PFL
PPB
PFL
PTB
PCdoB

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

PPS
PL
PPB
PFL
PL
PFL

Antonio Feijão
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Total de Amapá: 6

Anivaldo Vale
Asdrubal Bentes
Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Josué Bengtso
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Socorro Gomes
Vic Pires Franco
Total de Pará:11

Airton Cascavel
Alceste Almeida
Almir Sá
Luciano Castro
Robério Araújo
Salomão Cruz
Total de Roraima: 6

Átila Lins
Francisco Garcia
Luiz Fernando
Pauderney Avelino
Silas Câmara
Vanessa Grazziotin
Total de Amazonas: 6

Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
Eurípedes Miranda
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Raimundo Gomes de Matos PSDB
Rommel Feijó PSDB
Vicente Arruda PSOB
Total de Ceará: 17

Salatiel Carvalho PMDB
Severino Cavalcanti PPB
Total de Pernambuco: 14

Átila Lira
B. Sá
Ciro Nogueira
Mussa Demes
Roberto John
Themístocles Sampaio

Total de Piauí: 6

PIAuí

PSDB
PSDB
PFL
PFL
PT
PMDB

Augusto Farias P
Divaldo Suruagy
Givaldo Carimbão
Helenildo Ribeiro
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante

Total de Alagoas: 7

ALAGOAS

PB
PST
PSB
PSDB
PTB
PMDB
PPS

PSB/PCdoB

PDT/PPS

PUPSL

PDT/PPS

BAHIA

PMDB
PFL
PMDB
PL
PMDB
PT
PSDB
PFL
PPB
PMDB
PFL
PSDB
PT
PFL
PPB

PFL
PFL
PMOB
PSOB
PT
PT
PFL

SERGIPE

PPB
PPS
PMDB

Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula

Cleonâncio Fonseca
Ivan Paixão
Jorge Alberto
Total de Sergipe: 3

Benito Gama
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Geddel Vieira Lima
Jaques Wagner
João Almeida
João Carlos Bacelar
João Leão
Jonival Lucas Junior
José Rocha
Jutahy Junior
Luiz Alberto
Luiz Moreira
Mário Negromonte
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves
Total de Bahia: 22

MINAS GERAIS
PSDB
PMDB
PFL

PSB/PCdoB

POT/PPS
PSB/PCdoB

PERNAMBUCO

PFL
PMDB
PPS
PSB
PT
PSB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PPB

André de Paula
Carlos Eduardo Cadoca
Clementino Coelho
Eduardo Campos
Fernando Ferro
Gonzaga Patriota
Inocêncio Oliveira
Joaquim Francisco
José Chaves
José Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Ricardo Fiuza

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Ricardo Rique
Wilson Braga
Total de Paraíba: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Carlos Alberto Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Laíre Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PTB
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

PFL
PSDB
PT
PTB
PSDB
PFL
PPB
PSDB
PSDB
PFL
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Bonifácio de Andrada PSDB RIO DE JANEIRO
Cabo Júlio PST Almerinda de Carvalho PPB
Carlos Mosconi PSDB Bispo Rodrigues PL PUPSL
Cleuber Carneiro PFL Candinho Mattos PSDB
Custódio Mattos PSDB Carlos Santana PT
Danilo de Castro PSDB Cornélio Ribeiro PL PUPSL
Edmar Moreira PPB Dr. Heleno PSDB
Eduardo Barbosa PSDB Francisco Dornelles PPB
Eliseu Resende PFL Francisco Silva PST
Gilmar Machado PT lédio Rosa PFL
Glycon Terra Pinto PMDB Itamar Serpa PSDB
Herculano Anghinetti PPB Jair Bolsonaro PPB
Jaime Martins PFL Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB
João Magalhães PMDB João Mendes PFL
João Magno PT João Sampaio PDT PDT/PPS
José Militão PTB Jorge Bittar PT
Lael Varella PFL Laura Carneiro PFL
Lincoln Portela PSL PUPSL Luisinho PPB
Márcio Reinaldo Moreira PPB Luiz Sérgio PT
Marcos Lima PMDB Milton Temer PT
Mário de Oliveira PST Miriam Reid PSB PSB/PCdoB
Mauro Lopes PMDB Miro Teixeira PDT PDT/PPS
Narcio Rodrigues PSDB Paulo Feijó PSDB
Odelmo Leão PPB Reinaldo Gripp PL PUPSL
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Roberto Jefferson PTB
Paulo Delgado PT Rodrigo Maia PFL
Philemon Rodrigues PL PUPSL Simão Sessim PPB
Pimenta da Veiga PSDB Valdeci Paiva PSL PUPSL
Rafael Guerra PSDB Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS
Romel Anizio PPB Wanderley Martins PSB PSB/PCdoB
Romeu Queiroz PTB Total de Rio de Janeiro: 29
Saraiva Felipe PMDB SÃO PAULO
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB Alberto Goldman PSDB
Silas Brasileiro PMDB Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB
Virgílio Guimarães PT Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Vittorio Medioli PSDB Angela Guadagnin PT
Walfrido Mares Guia PTB Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Total de Minas Gerais: 40 Antonio Kandir PSDB

EspíRITO SANTO
Arlindo Chinaglia PT
Ary Kara PTB

Feu Rosa PSDB Bispo Wanderval PL PUPSL
João Coser PT Celso Russomanno PPB
José Carlos Elias PTB Chico Sardelli PFL
José Carlos Fonseca Jr. PFL Corauci Sobrinho PFL
Marcus Vicente PPB Cunha Bueno PPB
Nilton Baiano PPB De Velasco PSL PUPSL
Rita Camata PMDB Delfim Netto PPB
Total de Espírito Santo: 7 Dr. Evilásio PSB PSB/PCdoB
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Dr. Hélio PDT PDT/PPS DISTRITO FEDERAL
Duilio Pisaneschi PTB Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Eduardo Jorge PT Jofran Frejat PPB
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Pedro Celso PT
Fernando Zuppo S.Part. Tadeu Filippelli PMDB
Gilberto Kassab PFL Total de Distrito Federal: 4
Iara Bernardi PT

Jair Meneguelli PT GOIÁS

João Eduardo Dado PDT PDT/PPS Aldo Arantes PCdoB PSB/PCdoB
João Paulo PT Barbosa Neto PMDB
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Euler Morais PMDB
José Aníbal PSDB Geovan Freitas PMDB
José Genoíno PT Jovair Arantes PSDB
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Juquinha PL PUPSL
Julio Semeghini PSDB Lidia Quinan PSDB
Lamartine Posella PMDB Lúcia Vânia PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB Luiz Bittencourt PMDB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Nair Xavier Lobo PMDB
Marcos Cintra PFL Pedro Canedo PSDB
Medeiros PL PUPSL Pedro Chaves PMDB
Michel Temer PMDB Vilmar Rocha PFL
Milton Monti PMDB Total de Goiás:13
Nelo Rodolfo PMDB

Nelson Marquezelli PTB
MATO GROSSO DO SUL

Neuton Lima PFL Ben-Hur Ferreira PT

Paulo Lima PMDB João Grandão PT

Professor Luizinho PT Marçal Filho PMDB

Ricardo Berzoini PT Marisa Serrano PSDB

Ricardo Izar PTB Waldemir Moka PMDB

Rubens Furlan PPS PDT/PPS Total de Mato Grosso do Sul: 5
Salvador Zimbaldi PSDB PARANÁ
Sampaio Dória PSDB
Teima de Souza PT Affonso Camargo PSDB

Vadão Gomes PPB Airton Roveda PTB

Valdemar Costa Neto PL PUPSL Chico da Princesa PSDB

Wagner Rossi PMDB Dilceu Sperafico PPB

Zé índio PMDB Dr. Rosinha PT

Total de São Paulo:53 Flávio Arns PT
Gustavo Fruet PMDB

MATO GROSSO Hermes Parcianello PMDB

Celcita Pinheiro PFL Iris Simões PTB

Lino Rossi PSDB José Janene PPB

Murilo Domingos PTB Luciano Pizzatto PFL

Ricarte de Freitas PSDB Luiz Carlos Hauly PSDB

Teté Bezerra PMDB Márcio Matos PTB

Welinton Fagundes PL PUPSL Moacir Micheletto PMDB

Wilson Santos PSDB Nelson Meurer PPB

Total de Mato Grosso: 7 Odílio Balbinotti PSDB
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Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Total de Paraná: 20

PDT/PPS

Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Tarcisio Zimmermann PT
Telmo Kirst PPB
Wilson Cignachi PMDB

Veda Crusius PSDB

Total de Rio Grande do Sul: 28

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista
de presença registra o comparecimento de 362 Se
nhores Deputados.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro fazer uma proposição coletiva aos Srs. Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Peço aos
Srs. Líderes que prestem atenção à proposta do ilus
tre Deputado Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, já conversei pessoalmente com todos os Líderes,
mas vou reproduzir a proposta ao microfone.

Todos os Srs. Líderes apresentaram, correta
mente e de forma preventiva, destaques para votação
em separado, porque esperavam a consolidação de
um acordo geral.

Pois bem, o acordo se consolidou.
Para a sessão de hoje, há a intenção, já explici

tada ontem, de se debater a manutenção da alíquota
de 27,5% do Imposto de Renda, no encaminhamento
da votação.

Precisamos manter o texto. Proponho que vote
mos de forma simbólica e rápida, sem encaminha
mento, o que não foi votado ontem, deixando as ori
entações para quando chegarmos ao destaque do ar
tigo que trata da alíquota do Imposto de Renda. Assim
poderemos passar à votação das duas medidas pro
visórias, dos projetos de lei complementar e da emen
da à Constituição que temos de apreciar ainda hoje.

Faço esta proposta com a intenção de agilizar
nossos trabalhos.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi

dência cumprimenta, mais uma vez, o Deputado Pro
fessor Luizinho. Compreendo que a proposta tem por
objetivo permitir o cumprimento do acordo formatado
pela grande maioria dos Líderes da Casa com relação
ao procedimento nessas votações.PUPSL

PDT/PPS

PDT/PPS

PDT/PPS

PDT/PPS
PDT/PPS

PDT/PPS

PDT/PPS

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

RIO GRANDE DO SUL

PDT
PDT
PT
PPB
PSB
PMDB
PMDB
PTB
PDT
PT
PSB
PPB
PT
PT
PPB
PPB
PT
PMDB
PPS
PMDB
PMDB
PL

Airton Dipp
Alceu Collares
Ary José Vanazzi
Augusto Nardes
Beto Albuquerque
Cezar Schirmer
Darcísio Perondi
Edir Oliveira
Enio Bacci
Esther Grossi
Ezidio Pinheiro
Fetter Junior
Fioravante
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Proença
Osmar Terra
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Eni Voltolini PPB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
Leodegar Tiscoski PPB
Luci Choinacki PT
Paulo Gouvêa PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Total de Santa Catarina:16
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Realmente temos matérias muito relevantes
para votar, entre elas projetos de lei complementar,
que exigem quorum qualificado. Isso certamente nos
garantirá um longo convívio na noite de hoje, mas é
importante que encerremos esta fase de votações. Se
pudermos limitar o tempo das intervenções - o que só
depende da concordância dos Srs. Líderes -, avan
çaremos nos trabalhos.

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 (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
sejamos apressar a votação. No acordo firmado acer
ca da Medida Provisória n° 66 de 2002, o PFL se com
prometeu a pedir verificação de votação de apenas
dois destaques. Quanto ao que trata da Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido, não pediremos a vota
ção nominal, mas mantemos nossa posição de pedir
verificação de votação para o destaque que trata da
manutenção da alíquota do Imposto de Renda da
Pessoa Física em 27,5%. Fazemos isso não para invi
abilizar o novo Governo, até porque essas matérias
não fazem parte da sua receita orçamentária. O que
queremos é fazer justiça à classe média, a grande sa
crificada em todos os planos econômicos, aos assala
riados' àquelas pessoas que têm o imposto desconta
do em seus contracheques. Prestamos esta homena
gem a eles solicitando aos Deputados que registrem
seu voto no painel.

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.

MEDIDA PROVISÓRIA ND 66-B, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno
único, da Medida Provisória n° 66-A, de
2002, que dispõe sobre a não-cumulativi
dade na cobrança da contribuição para
os Programas de Integração Social (PIS)
e de Formação do Patrimônio do Servi
dor Público (PASEP), nos casos que es
pecifica; sobre os procedimentos para
desconsideração de atos ou negócios ju
rídicos, para fins tributários; sobre o pa
gamento e o parcelamento de débitos tri
butários federais, a compensação de cré
ditos fiscais, a declaração de inaptidão

de inscrição de pessoas jurídicas, a le
gislação aduaneira, e dá outras providên
cias. Tendo parecer do Relator designado
em plenário pela aprovação desta e das
Emendas de nOs 2, 24, 34, 35, 37, 38,48,
52 e 53, na forma do Projeto de Lei de
Conversão n° 31, de 2002; e pela rejeição
das demais emendas apresentadas, con
siderando-se prejudicadas as de nOs 18,
19 e 20 (Relator: Sr. Benito Gama).

Prazo na Comissão Mista: 12-9-02
Prazo na Câmara: 26-9-02
Prazo para sobrestar a pauta: 14-10-02

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, que a vota

ção dos destaques simples apresentados ao Projeto de
Lei de Conversão nO 31, de 2002, seja feita em glob.

Sala das Sessões, 11-12-02.
Assina: Professor Luizinho, Vice-Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota-

ção o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.

Deputados que o aprovam permaneçam como se
acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub

meter a votos (em globo) os requerimentos de desta
que simples:

REQUERIMENTO - DVS

Requer destaque, para votação em
separado, da emenda aditiva n° 5 à Medi
da Provisória n° 66. de 2002.

Senhor Presidente
Requeiro a V.Exa, nos termos dos arts. 101, inci

so 11, alínea b, número 4; 161, inciso I, e 162 do Regi
mento Interno. Destaque para Votação em Separado
- DVS, da emenda aditiva n° 5 à Medida Provisória nO
66, de 2002, conforme cópia em anexo, alterando a
redação dos arts 1°, 2°, 5°,12 e 13 da Lei n° 9.964, de
10 de abril de 2000, inserindo novo art. 5-A, e acres
centando dispositivo facultando às empresas que
continuam integradas ao regime de parcelamento ins
tituído pela Lei no 9.964/2000, a inclusão de novos
débitos, cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da
publicação desta lei, constituídos ou não, inscritos ou
não em divida ativa, ajuizado ou a ajuizar, com exigibi-

. ---,--...-.".".-..-u-.-..---
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lidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de
falta de recolhimento de valores retidos.

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2002. 
Augusto Nardes - PPB, Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE (Simples)

Requeiro, nos termos do art. 161, §
do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, Destaque para Votação em Se
parado do art. 64 do PLV n° 31/02 da MP
n° 66/02.

Sala das Sessões 10-12-2002. - Deputado
Jose Antonio Almeida, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar, PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que os aprovam permaneçam como se
acham. (Pausa.)

Rejeitados.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a

mesa o seguinte requerimento de bancada:
Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, § 2°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado do inciso 111 do art. 3° do
projeto de lei de conversão referente à Medida Provi
sória n° 66, de 20 de agosto de 2002.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Wagner Rossi, Vice-Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a
palavra ao Deputado Wagner Rossi, para encaminhar.

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, encaminho contra o
destaque e a favor da manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o dispositivo destacado:

"Art.32 ..

11 - .
111 - energia elétrica e serviços de

telecomunicação consumidos nos estabele
cimentos da pessoa jurídica;

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que forem pela manutenção do dispositi
vo permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
Está, portanto, mantido o texto.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a

mesa o seguinte requerimento de bancada:

Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, § 2°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado do art. 12 do projeto de lei
de conversão referente à Medida Provisória n° 66, de
20 de agosto de 2002.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Assinam: Antonio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do
PSDB; e Wagner Rossi, Vice-Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Antonio Carlos Pannunzio,
para encaminhar a votação.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
encaminho no sentido da manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o dispositivo destacado:

"Art. 12. Até 31 de dezembro de 2003,
o Poder Executivo submeterá ao Congresso
Nacional projeto de lei tornando não cumu
lativa a cobrança da Contribuição para o Fi
nanciamento da Seguridade Social (Cofins).

Parágrafo único. O projeto conterá
também a modificação, se necessária, da
alíquota da contribuição para o PIS/Pasep,
com a finalidade de manter constante, em
relação a períodos anteriores, a parcela da
arrecadação afetada pelas alterações intro
duzidas por esta Lei."

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela manutenção do dispositivo permane
çam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.

Está mantido o texto.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a

mesa o seguinte requerimento de bancada:
Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2°, do

Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado do art. 24 do PLV n° 31, apresentado à Medida
Provisória n° 66-A/2002.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2002.
- Wagner Rossi, Vice-Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra o Deputado Wagner Rossi, para encaminhar a
votação.

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, somos pela manu
tenção do texto.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o dispositivo destacado:

"Art. 24. O caput do art. 10 Da Lei n° 10.522, de
2002 , passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10. Os débitos de qualquer natu
reza para com a Fazenda Nacional poderão
ser parcelados em até sessenta parcelas
mensais, a exclusivo critério da autoridade
fazendária, na forma e condições previstas
nesta Lei." (NR)"

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela manutenção do dispositivo permane
çam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
Está mantido o texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - So
bre a mesa requerimento da bancada do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado
do art. 26 do projeto de lei de conversão apresentado
à Medida Provisória n° 66, de 2002.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2002.
- Assina: José Antonio Almeida, Vice-Líder do Blo
co Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o dispositivo destacado:

"Art. 26. Poderão optar pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES),
nas condições estabelecidas pela Lei n°
9.317, de 5 de dezembro de 1996, as pes
soas jurídicas que se dediquem exclusiva
mente às atividades de:

I - agência de viagem e turismo;
11 - centro de formação de condutores;
111- corretagem de seguros;
IV - agência lotérica;
V - agência terceirizada de correios;
VI - empresa de serviços contábeis;
VII - escolas de 1° e 2° graus, cursos

profissionalizantes e de idiomas;
VIII - empresas de softwares; e
IX - estabelecimentos prestadores de

serviços de saúde."

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela manutenção do dispositivo permane
çam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
Está mantido o texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - So
bre a mesa o seguinte requerimento de bancada:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2°, do

Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado do art. 31 do PLV n° 31, apresentado à Medida
Provisória n° 66-A/2002.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2002.
- Assina: Wagner Rossi, Vice-Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra o Deputado Wagner Rossi, para encaminhar a
votação.

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB - SP Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, encaminhamos no
sentido da manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
metera votos o dispositivo destacado:

"Art. 31. A falta de apresentação dos
elementos a que se refere o, art. 6° da Lei
Complementar n° 105, de 10 de janeiro de
2001 ou sua apresentação de forma inexata
ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica à
multa equivalente a dois por cento do valor
das operações objeto da requisição, apura
do por meio de procedimento fiscal junto à
própria pessoa jurídica ou ao titular da conta
de depósito ou da aplicação financeira, bem
assim a terceiros, por mês-calendário ou
fração de atraso, limitada a dez por cento,
observado o valor mínimo de R$ 50.000,00.

Parágrafo único. À multa de que trata este arti
go aplica-se o disposto nos §§ 22 e 3-º do art. 30."

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela manutenção do dispositivo permane
çam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
Está mantido o texto.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a

mesa requerimento de destaque de bancada, no se
guinte teor:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I, § 2°, do

Regimento Interno, destaque para votação em sepa-
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rado do art. 37 do projeto de lei de conversão, que
mantém em nove por cento, a partir de 10 de janeiro
de 2003, a alíquota da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), instituída pela Lei na 7.689, de
1988, visando sua supressão.

Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2002.
- Assina: Inocêncio Oliveira. Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra o Líder Inocêncio Oliveira, para encaminhar a
votação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a história da Con
tribuição Social sobre o Lucro Líquido das empresas
deste País precisa ser bem explicitada.

Antigamente, a alíquota do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica era de 35%. De uma hora para ou
tra, o Governo resolve diminuí-Ia, dizendo que a carga
tributária do País estava muito alta. Realmente, a car
ga tributária no Brasil estava alta: nos últimos anos,
subiu de 27% para 35%, e já se prevê que pode che
gar aos 37% ou 38%, 40% talvez, ficando semelhante
à de países desenvolvidos, como Holanda e Bélgica,
que têm elevada carga tributária, mas prestam servi
ços de alta qualidade nas áreas de saúde, educação,
segurança, infra-estrutura, transportes etc.

Sr. Presidente, o Governo resolve, então, baixar
a alíquota do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
de rnodo que a maior cobrança seja de 25%, e cria a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

A alíquota desse tributo começou em 3%, foi
para 7%, subiu para 8% e já vai para 9%. O grande
problema é que essa não é uma receita compartilha
da. Ela tira dinheiro dos Estados. Da receita do
Imposto de Renda, os Estados têm 21,5%, os Muni
cípios, 22,5%, e os fundos constitucionais, 3%. Por
tanto, 47% da receita do Imposto de Renda são com
partilhados.

Com a Contribuição Social sobre o Lucro Líqui
do, o Governo arrecada 11 bilhões de reais só para
ele, sem dar nada a ninguém. A União é uma abstra
ção. O cidadão vive no Estado, vive no Município.

Sr. Presidente, a linha programática do Partido
da Frente Liberal sempre foi contra a criação de novos
impostos ou o aumento de alíquotas, porque, ao
fazê-lo, desestimulamos o setor produtivo e, conse
qüentemente, a geração de renda e empregos. Não
poderíamos nesta hora defender medida de tal natu
reza, sobretudo quando o País caminha no sentido de
tornar seus produtos mais competitivos, produzindo
no território nacional, gerando empregos aqui e ven
dendo lá fora.

Sra•. e Sr· Deputados, reafirmo, para que não
reste a menor dúvida, que nossa posição não é vindi
ta contra o novo Governo. Não. O PFL votará pela go
vernabilidade. Temos o sentimento da governabilida
de. Votaremos a favor daquilo que for fundamental para
a vida do País. Faremos oposição ao novo Governo,
mas queremos que ele dê certo. Desejamos que a es
perança do povo brasileiro não seja frustrada.

Consideramos o aumento de alíquota um de
sestímulo para aqueles que desejam construir um
país forte, pujante, que tenha produtos de boa quali
dade e competitivos no mercado externo, por isso
sentimo-nos no dever de votar contra o aumento da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

O Brasil tem de fazer uma reforma tributária pro
funda, verdadeira, criando sistema em que não exista
quantidade tão grande de impostos, taxas e contribui
ções, cerca de 59 no total, que fazem com que a pes
soa física e a pessoa jurídica tenham dificuldade de
honrar seus compromissos com o fisco.

Precisamos de um sistema que amplie a base
dos que pagam, para que, todos pagando, paguem
menos; um sistema desburocratizado, que reprima a
sonegação de impostos. Que pague mais quem ga
nha mais e pague menos quem ganha menos, ou não
pague nada, se tem renda só para sobreviver.

Quem paga imposto neste País é o assalariado,
aquele que tem descontado o imposto no contrache
que. As grandes empresas valem-se de normas de
elisão, têm a primazia de poder descontar do lucro o
imposto, se fizerem investimentos. Utilizam-se de arti
fícios de toda a natureza para não pagar os tributos.

A Contribuição sobre o Lucro Líquido é um de
sestímulo às empresas que desejam pagar certo, em
dia. Há um ditado muito certo que diz que toda vez
que se aumenta a carga tributária ocorre uma reação
em contrário: no caso, em vez de aumento na arreca
dação, será estimulada a sonegação.

Sr. Presidente, o PFL vota "não" ao aumento da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de 8% para
9%, com o sentimento de que nós precisamos estimu
lar o setor produtivo.

Diminuir as taxas de juros cobradas neste País é
outro estímulo ao setor produtivo. Os juros já estão no
patamar de 22%, e o próprio Presidente da República
eleito condenou muito a elevação. Espero que S. Exa.
seja firme, até porque 22% só estão mesmo no papel,
quem atrasa um dia no cheque especial paga 8,1%
ao mês, quase 150% ao ano.

Sr. Presidente, medidas dessa natureza são
prejudiciais ao País. Ao invés de estimular o setor pro-
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dutivo, desestimulam cada vez mais aqueles que de
sejam investir, desviando recursos para os investi
mentos especulativos, que não geram emprego e são
altamente prejudiciais à Nação.

O Partido da Frente Liberal votará "não" ao au
mento da alíquota da Contribuição Social sobre o Lu
cro Líquido para 9%.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra o Deputado Ricardo Berzoini, para encaminhar
a votação contrariamente à matéria.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, este é um debate interessante. Vejo o Líder do
PFL falar sobre carga tributária. Todos nós, a impren
sa e a opinião pública, acompanhamos nos últimos
oito anos o desenrolar de uma política econômica que
levou o País a majorar alíquotas e criar novos impos
tos para sustentar o superávit primário.

Durante a campanha eleitoral, nosso candidato
e a coordenação de sua campanha assumiram publi
camente que seria política do Governo Lula, no início
do mandato, manter o superávit fiscal necessário à
condução da política de gestão macroeconômica do
País. Fizemos isso porque sabemos que política eco
nômica, principalmente num país do tamanho e da
importância do Brasil, não se faz com movimentos
bruscos que possam prejudicar a sua credibilidade.

Lula, corajosamente, assumiu todos esses com
promissos na Carta ao Povo Brasileiro, amplamente di
vulgada na mídia. Surpreende-me, portanto, que neste
momento o PFL, que passou oito anos discutindo go
vemabilidade, trate a questão apenas a partir de um
debate teórico, como se não existissem compromissos
assumidos por este Governo, sustentado pelo PFL.

Como eu disse ontem, não queremos fazer um
debate acirrado, sectário, do ponto de vista da avalia
ção do que foram estes oito anos. Certamente nossa
opinião já é por demais conhecida. No entanto, sabe
mos que a votação da Medida Provisória n° 66 foi pre
sidida pelo espírito da negociação. A formatação do
relatório que ora votamos foi elaborada a partir da ne
cessidade de se construir um quadro de governabili
dade, ao mesmo tempo em que negociamos deman
das em relação à questão tributária.

Portanto, meu caro Deputado Inocêncio Olivei
ra, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, nós não temos
motivo nenhum para fazer agora uma discussão de
carga tributária. Com certeza, será consenso que, pe
rante o tipo de serviço que o Estado brasileiro oferece
aos cidadãos e às cidadãs, nossa carga tributária é
elevadíssima, não do ponto de vista absoluto, mas re-

lativo. Tivéssemos saúde e educação pública de qua
lidade, segurança pública adequada, com certeza, o
povo brasileiro pagaria satisfeito 35% ou mais de car
ga tributária. O que estamos discutindo é carga tribu
tária perante os serviços prestados.

Portanto, a manutenção - e não é elevação - de
1% na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é
plenamente adequada para esta votação. Ao PFL não
cabe apenas o papel de marcar posição, mas talvez o
de ser coerente com o tipo de sustentação que deu a
esta política tributária por oito anos.

O que estamos discutindo agora não é a política
tributária do Governo que assumirá no dia 1° de janei
ro, mas sim o processo de transição e uma medida
provisória que não permite fazer uma reforma tributá
ria conforme queremos. A reforma que queremos de
sonera a produção e onera mais o lucro especulativo;
reduz a tributação sobre o trabalho assalariado e au
menta a tributação sobre aqueles que realmente po
dem pagar. O Brasil não tem apenas uma carga tribu
tária elevada, mas também uma péssima distribuição
de bases tributárias. V.Exas. sabem disso e colabora
ram para isso nesses oito anos.

No entanto, não nos cabe, no momento de nego
ciar a governabilidade para 2003, discutir a avaliação
sobre o comportamento que teve o PFL ou o PT nos úl
timos oito anos. Cabe, sim, estabelecer a premissa, a
partir do processo de transição, de que precisamos ga
rantir que o Orçamento de 2003 seja exeqüível, bem
como a política monetária a ser desenvolvida no início
do mandato do Presidente Lula, não para o PT, mas
para o Brasil. Esse é o compromisso que assumimos e
que, com certeza, garante em grande parte a tranqüili
dade que temos no mercado financeiro neste momen
to. Essa é a preocupação que trazemos.

Srs. Parlamentares, o voto neste momento não
é para discutir teoria ou tese tributária, mas a presen
te realidade, o Orçamento que está aí, o superávit pri
mário, que, infelizmente, subtrai bilhões da política
social para manter os juros da dívida interna, fruto da
política econômica que queremos mudar.

Portanto, neste momento cabe-nos, mais do
que o posicionamento político de cada um em relação
ao futuro Governo, meu caro Líder Inocêncio Oliveira,
a responsabilidade pela continuidade de uma política
econômica, que, infelizmente, no começo de 2003,
vai estar ainda presidindo as relações econômicas, fi
nanceiras e tributárias de nosso País.

Vamos mudar. Queremos contar com o apoio da
Maioria desta Casa, porque o povo brasileiro fez uma
escolha clara nas urnas: votou pela mudança. É essa
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mudança que queremos presidir. Agora, é necessário
garantir a viabilidade da transição para o novo, sério e
firme governo do futuro Presidente da República, Sr.
Luiz Inácio Lula da Silva.

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço que
conste em Ata a declaração de voto por escrito que
estou enviando a esta Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
aguardará o encaminhamento de VExa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para encaminhar favoravelmente a matéria,
ao Sr. Deputado Pauderney Avelino.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, ontem, desta tribuna, o Deputado Ricar
do Berzoini foi muito feliz quando disse que já esta
vam fazendo um governo de transição. Ao fazer isso,
os papéis se inverteriam, naturalmente, aqui no Con
gresso Nacional, uma vez que o Partido dos Trabalha
dores ganhou a eleição, embora obviamente não
acreditasse que poderia ganhá-Ia e chegar ao poder.
No entanto, agora, está fazendo o discurso que antes
condenava.

Sr. Presidente, o Partido da Frente Liberal, ao
contrário do que diz S.Exa., está coerente, sim, com
suas posições, contra o aumento dos impostos. Se ti
vemos inúmeros problemas de ordem conceitual com
o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardo
so, foi exatamente pelo aumento da carga tributária.

Sr. Presidente, há no relatório do Deputado Be
nito Gama uma isca para aqueles menos informados.
O aumento da Contribuição Social sobre o Lucro lí
quido se dá em um ponto percentual e não em 1%,
porque no dia 31 de dezembro extinguem-se os 9% e
a alíquota passa a ser de 8% no dia 10 de janeiro, se
esta Casa assim o deliberar. Esta é a isca que o De
putado Benito Gama mantém em seu substitutivo, o
bônus. Diz o seguinte:

"Apesar de a alíquota adicional da
CSLL e o percentual para o cálculo do bô
nus de adimplência fiscal serem, ambos, de
1%;' - o que não é verdade, é de um ponto
percentual - "muito pouco da arrecadação
adicional dessa contribuição deverá, prova
velmente, ser consumida para compensar a
renúncia de receita decorrente do bônus".

Ternos de ver se o Orçamento da União real
mente contempla a renúncia aqui contida. Continua o
Deputado Benito Gama no seu relatório:

"É que, conforme informações obtidas
na Secretaria da Receita Federal, e apesar
da inexistência de dados a respeito, na ex
posição de motivos da MP 66, um número
irrisório de contribuintes satisfaria, nos últi
mos cinco anos, às condições exigidas para
fazerem jus ao bônus".

É verdade. Aqui, S.Exa. fala muito bem a verda
de, porque para fazer jus ao bônus, é preciso ter lan
çamento de ofício, débitos com a exigibilidade sus
pensa, inscrição em dívida ativa, recolhimento ou
não-pagamento em atraso e outros.

Sr. Presidente, é importante que esta Casa
tome conhecimento de que um ponto percentual adi
cionado à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
das empresas representa recursos tirados da produ
ção, dos investimentos das empresas, que poderiam
comprar mais equipamentos, mais máquinas, gerar
mais empregos. Quando o Deputado Ricardo Berzoi
ni diz que não é aumento de imposto e, sim, prorroga
ção, manutenção da alíquota, não é verdade, porque
o imposto caducaria no dia 31 de dezembro. E no dia
10 de janeiro de 2003 seria menor um ponto percentu
al, portanto 8%.

Um ponto percentual nada tem de irrisório, só é
irrisório para satisfazer a exigência do bônus, porque
raríssimas são as empresas que vão se beneficiar
dele. Um ponto percentual significa 1,1 bilhão de reais
no Orçamento da União. Portanto, meu caro Deputado
Benito Gama, V Exa. se contradiz quando afirma que é
irrisório, pois só é para quem vai receber o bônus.

O Partido da Frente Liberal é favorável ao desta
que e diz "não" ao aumento do imposto, o que proibiria
o aumento da geração de empregos no nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Fernando Coruja, para enca
minhar a favor da matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por várias
vezes discutimos neste plenário proposições de ma
joração de tributos. Não se pode falar em majoração
de tributos, manutenção de alíquotas e criação ou al
teração de novas fontes de tributos sem ver a inser
ção disso no modelo econômico do País.

Este País conseguiu construir, ao longo de oito
anos, um perverso modelo econômico. Neste ano de
2002, prevê-se o pagamento de mais de 90 bilhões de
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reais de juros ao Sistema Financeiro e amortização
de cerca de 60 bilhões de reais.

Evidentemente, os 150 milhões são necessários
para o novo Governo, que também vai ter encargos
dessa ordem em função de os juros do Banco Central,
mantidos pelo COPOM, estarem hoje acima de 22%.
Precisamos de uma fonte de financiamento. Temos,
então, de discutir alíquotas de tributos relacionadas
com as despesas que o novo Governo terá de adotar,
já que o Governo Fernando Henrique Cardoso acaba
de assumir mais um compromisso com o Fundo Mone
tário Internacional, de mais de 30 bilhões de dólares.

O Orçamento para 2003 prevalece com a incor
poração deste modelo econômico. Não há espaço
neste instante para diminuir a receita do Governo. Se
fizermos isso, com a manutenção de 3,75% de supe
rávit primário no PIB para o ano que vem, vamos ter
de tirar recursos da saúde, da educação e de outros
atendimentos na área social.

É preciso manter a receita do Governo para o
ano que vem, a fim de que mantenhamos o pagamen
to da dívida, dos juros criados por esse monstro cha
mado modelo econômico liberal, aplicado no País nos
últimos oito anos.

Admira-me muito que Parlamentares argumen
tem que temos de reduzir a carga tributária ou não po
deremos manter a alíquota do Imposto de Renda em
27,5%, e em 9% a da Contribuição Social sobre o Lu
cro Líquido, porque isso prejudica a produção. Mas foi
o que se fez em oito anos de governo, motivado pelos
votos dos mesmos Parlamentares do PFL que agora
refutam a questão. É um absurdo.

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi
incluída na Constituição Federal de 1988 com o intui
to de financiar a Seguridade Social, mas o Governo
conseguiu retirar os recursos do superávit primário,
seja por intermédio da DRU - Desvinculação de Re
ceita da União, seja por intermédio do Fundo Social
de Emergência, seja de outras formas. Esses recur
sos foram sempre desvinculados e utilizados para o
pagamento de juros, ou seja, de forma inadequada.

É imperioso manter a alíquota. Não existe au
mento de tributos. Vamos manter alíquotas e votar fa
voravelmente, para que o Governo faça uma reforma
tributária, talvez alterando os tributos da produção. Já
deveria ter feito há oito anos, pois teve base esmaga
dora no Congresso Nacional, votou o que quis e o que
não quis, inclusive a emenda da reeleição, menos a
reforma tributária. O Governo, naquele instante, pri
vou-nos das mudanças que poderiam ser feitas, votou

favoravelmente à manutenção de todas as alíquotas.
Nada mais justo do que, neste momento, mantê-Ias.

O PSDB e o PMDB estão mantendo a mesma
postura, e temos que dar os parabéns por isso. O que
estranho é a mudança de postura do PFL. Nós, da
Oposição, não estamos mudando nenhuma postura,
sempre discutimos a vinculação dos recursos ao mo
delo econômico. Temos que manter os contratos in
ternacionais, o superávit primário de 3,75% criado
por este Governo e, evidentemente, manter as fontes
de financiamento, porque não há recursos.

Neste instante, vamos manter a alíquota de
27,5% para o Imposto de Renda, e de 9% para a Con
tribuição Social sobre o Lucro Líquido. Quem sabe
daqui a pouco poderemos contar com todos esses re
cursos para a Seguridade Social e demonstrar, as
sim, que ela também não tem verso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub

meter a votos o dispositivo destacado. Repito, o art.
37 do projeto de lei de conversão, que mantém em
9%, a partir de 1° de janeiro de 2003, a alíquota da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:

"Art. 37. Relativamente aos fatos gera
dores ocorridos a partir de lº de janeiro de
2003, a alíquota da Contribuição Social so
bre o Lucro Líquido (CSLL), instituída pela
Lei n° 7.589, de 15 de dezembro de 1988,
será de nove por cento."

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 (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PFL vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que forem pela manutenção do dispositivo
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Está mantido o texto, contra o voto do ilustre lí

der Inocêncio Oliveira e de todos os Parlamentares do
PFL, que integralmente seguiram a orientação de
S.~

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 (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
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pediremos verificação de votação, numa demonstra
ção de que desejamos que o novo Governo dê certo.
Isso faz parte da receita orçamentária para 2003. O
PFL quer que Luiz Inácio Lula da Silva resgate os
compromissos assumidos em praça pública

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está Pre
judicado o Destaque da bancada do PSDB, referente
ao mesmo artigo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
a Mesa as seguintes

DECLARAÇÕES DE VOTO

MP 66/02
Voto não ao aumento da Contribuição sobre o

Lucro Líquido das Empresas, previsto no artigo 37 do
Projeto de Lei de Conversão oferecido à Medida Pro
visória n° 66 de agosto de 2002.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2002.
Cunha Bueno.

DECLARAÇÃO DE VOTO

MP 66/02
Voto contrário ao aumento da alíquota da

C.S.L.L., proposto no artigo 37 do PLV.
Sala das Sessões,11 de dezembro de 2002. 

Eni Voltolini.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
comunica que não acatou destaque da bancada do
Bloco Parlamentar PUPSL, por não atender ao pre
visto no Regimento da Casa. Refiro-me ao destaque
aos arts. 30 e 31, constantes do Projeto de Lei de
Conversão apresentado pelo relator à Medida Provi
sória n° 66, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa requerimento de destaque da bancada do
PMDB:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2° do

Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado do Art. 38 do PLV n° 31, apresentado à MP n°
66-A/2002.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2002.
- Assina: - Wagner Rossi, Vice-Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Wagner Rossi.

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB - SP Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nos termos do acordo,
votamos pela manutenção do texto. Votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o dispositivo destacado:

"Art. 38. Fica instituído, em relação aos
tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, bônus de
adimplência fiscal, aplicável às pessoas jurí
dicas submetidas ao regime de tributação
com base no lucro real ou presumido.

§ 1.2 O bônus referido no caput:

I - corresponde a um por cento da
base de cálculo da CSLL determinada se
gundo as normas estabelecidas para as
pessoas jurídicas submetidas ao regime de
apuração com base no lucro presumido;

11 - será calculado em relação à
base de cálculo referida no inciso I, relativa
mente ao ano-calendário em que permitido
seu aproveitamento.

§ 22 Na hipótese de período de
apuração trimestral, o bônus será calculado
em relação aos quatro trimestres do ano-ca
lendário e poderá ser deduzido da CSLL de
vida correspondente ao último trimestre.

§ 3º Não fará jus ao bônus a pes
soa jurídica que, nos últimos cinco anos-ca
lendário, se enquadre em qualquer das se
guintes hipóteses, em relação a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal:

I - lançamento de ofício;
11 - débitos com exigibilidade suspensa;

111- inscrição em dívida ativa;
IV - recolhimentos ou pagamentos em

atraso;

V - falta ou atraso no cumprimento de
obrigação acessória.

§ 42 Na hipótese de decisão definiti
va, na esfera administrativa ou judicial, que
implique desoneração integral da pessoa ju
rídica, as restrições referidas nos incisos I e
11 do § 3º serão desconsideradas desde a
origem.

§ 52 O período de cinco anos-ca
lendário será computado por ano completo,
inclusive aquele em relação ao qual dar-se-á
o aproveitamento do bônus.

§ ~ A dedução do bônus
dar-se-á em relação à CSLL devida no
ano-calendário.

§ 7º- A parcela do bônus que não
puder ser aproveitada em determinado pe
ríodo poderá sê-lo em períodos posteriores,
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vedado o ressarcimento ou a compensação
distinta da referida neste artigo.

§ B'l A utilização indevida do bô
nus instituído por este artigo implica a impo
sição da multa de que trata o , sem prejuízo
do disposto em seu § 2U.

§ 9° O bônus será registrado na
contabilidade da pessoa jurídica beneficiária:

I - na aquisição do direito, a dé
bito de conta de ativo circulante e a crédito
de Lucro ou Prejuízos Acumulados;

11 - na utilização, a débito da provi
são para pagamento da CSLL e a crédito da
conta de ativo circulante referida no inciso I.

§ 10. A Secretaria da Receita Fe
deral estabelecerá as normas necessárias à
aplicação deste artigo."

a SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que forem pela manutenção do dispositi
vo permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Está mantido o texto.
a SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a

mesa requerimento de bancada no seguinte teor:
Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do § 2° do art. 161 do

Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado do art. 47 do projeto de lei de conversão apre
sentado à MP n° 66, de 2002.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2002.
- Assina: José Antonio Almeida, Vice-Líder do Blo
co Parlamentar PSB/PCdoB.

a SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa
lavra o Deputado José Antonio Almeida ou alguém
que, em seu nome, desejar falar. (Pausa.)

Não há quem deseje se manifestar.
a SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub

meter a votos o dispositivo destacado:

"Art. 47. A pessoa jurídica integrante
do Mercado Atacadista de Energia Elétrica
(MAE), instituído pela, poderá optar por regi
me especial de tributação, relativamente à
contribuição para o Programa de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Ser
vidor Público (PIS/Pasep) e à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins).

§ 1.2 A opção pelo regime especi
al referido no caput:

I - será exercida mediante simples
comunicado, nos termos e condições estabe
lecidos pela Secretaria da Rece~a Federal;

11 - produzirá efeitos em relação aos
fatos geradores ocorridos a partir do mês
subseqüente ao do exercício da opção.

§ 2!/. Para os fins do regime especial
referido no caput, considera-se receita bru
ta auferida nas operações de compra e ven
da de energia elétrica realizadas na forma
da regulamentação de que trata o , para efe
itos de incidência da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, os resultados positi
vos apurados mensalmente pela pessoa ju
rídica optante.

§ ~ Na determinação da base de
cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, a pessoa jurídica optante poderá
deduzir os valores devidos, correspondentes
a ajustes de contabilizações encerradas de
operações de compra e venda de energia
elétrica, realizadas no âmbito do MAE,
quando decorrentes de:

I - decisão proferida em processo de
solução de conflitos, no âmbito do MAE, da
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ane
el) ou em processo de arbitragem, na forma
prevista no

11 - resolução da Aneel;

111 - decisão proferida no âmbito do
Poder Judiciário, transitada em julgado; e

IV - Direito de ressarcimento de ener
gia livre.

§ 4!/. A dedução de que trata o § ~
é permitida somente na hipótese em que o
ajuste de contabilização caracterize anula
ção de receita sujeita à incidência do
PIS/Pasep e da Cofins, na forma estabeleci
da pela Secretaria da Receita Federal.

§ 5!/. Sem prejuízo do disposto nos
§§ 3ll e 4.2, geradoras de energia elétrica op
tantes, poderão excluir da base de cálculo
da contribuição para o PIS/Pasep e da Co
fins o valor da receita auferida com a venda
compulsória de energia elétrica por meio do
Mecanismo de Realocação de Energia, de
que trata a alínea "b" do parágrafo único do
art. 14 da Lei n° 9.648, de 1998.

§ 6°. Aplicam-se ao regime especial
de que trata este artigo as demais normas

._----------_._,,-_.-.....
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aplicáveis às contribuições referidas no ca
put, observado o que se segue:

I - em relação ao PIS/Pasep, não se
aplica o disposto nos arts. 1° a 6°;

11 - em relação aos fatos geradores
ocorridos até 31 de agosto de 2002, o paga
mento dos valores devidos correspondentes
à Cofins e ao PIS/Pasep poderá ser feito
com dispensa de multa e de juros moratóri
os, desde que efetuado em parcela única,
até o último dia útil do mês de setembro de
2002.

§ 7°. Este regime especial de tributa
ção aplica-se às Centrais Elétricas do Norte
do Brasil - ELETRONORTE, de forma a
compensar o PIS/PASEP e COFINS incluí
dos no preço da energia elétrica que ela ad
quire de produtores independentes autoriza
dos, mediante contratos celebrados com ob
jetivo de suprir os sistemas isolados das
concessionárias de distribuição localizadas
em sua área de atuação, no cumprimento
de sua atribuição institucional."

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que forem pela manutenção do dispositi
vo permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Está mantido o texto.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a

mesa requerimento de bancada no seguinte teor:
Sr. Presidente,
Solicito destaque para votação em separado,

nos termos do art. 161 do Regimento Interno, do art.
56 do PLV nO 31, de 2002.

Sala das Sessões, em dezembro de 2002. 
Assina: Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consulto
o Deputado Gervásio Silva sobre se abre mão do en
caminhamento. (Pausa.) Liberado por S.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Fiuza, para enca
minhar a matéria.

O SR. RICARDO FIUZA (PPB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, seria ingenuidade imaginar que um discurso de
cinco minutos teria força para modificar o que as fa
mosas reuniões de Líderes já acordaram, mas por de
ver de consciência desejo que a Casa saiba que o
destaque do Deputado Amaldo Faria de Sá para vota
ção em separado do art. 56 é o seguinte:

"O Comitê Gestor do Programa de Re
cuperação Fiscal - REFIS poderá delegar
competência às autoridades administrativas
da Secretaria da Receita Federal:' - nin
guém sabe quais são - "da Procurado
ria-Gerai da Fazenda e do Instituto Nacional
de Seguridade Social para, mediante ato
declaratório, proceder à exclusão de pessoa
jurídica optante, inclusive por solicitação, ou
indeferir sua opção, observado o disposto
no § 3° do art. 22".

Quando uma pessoa jurídica faz seu pleito ao
REFIS - e a Receita nunca o defere 11 de dezembro
de 2002. -, de acordo com normas absolutamente
claras, desde que seja considerada enquadrada, não
cabe a quem quer que seja o arbítrio de aceitar ou
não o pedido.

Sr. Presidente, essa norma imoral obriga o con
tribuinte, ao solicitar o REFIS, a declarar todos os
seus erros, os impostos que deixou de pagar por não
ter condições de fazê-lo, a aceitar as multas da Recei
ta Federal, a retirar as ações em juízo, a aceitar pagar
mais do que devia em função do prazo. Depois que se
desnuda, que confessa, como se fora novação, o Se
cretário da Receita Federal delega ao que chama de
autoridades administrativas do órgão o poder de acei
tar ou não o REFIS do contribuinte.

Sei que não mudará, mas digo à Casa, porque
quero estar de consciência tranqüila, que a prepotên
cia do Estado jamais humilhou tanto a sociedade civil
como nesta Medida Provisória n° 66. Ai daquele que
declarar ao REFIS que pediu parcelamento, enqua
drando-se nas normas, e uma autoridade qualquer
aceitar. É obrigado a pagar à vista tudo que declarou.
Isso é escárnio, Sr. Presidente, é a sociedade civil
chegando ao limite final da existência desse Estado
leviatânico, da prepotência de tecnocratas que não
conhecem o direito, nem respeitam o povo brasileiro.

Votem contra o destaque, Srs. Deputados, se
quiserem, mas fiquem sabendo que serão responsá
veis por mais esse ato que classifico de imoral por
parte da Receita Federal.

O DVS do Deputado Arnaldo Faria de Sá tem
absoluta pertinência.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá, para
encaminhar a votação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, depois do encaminhamento do Deputado
Ricardo Fiuza, seria desnecessário outro encaminha-
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mento, mas gostaria de dizer que o poder do Comitê
Gestor de delegar competência a autoridades admi
nistrativas para excluir alguém do REFIS é maior do
que a própria lei.

Portanto, o que quero - e já disse isso a vários
Líderes - é simplesmente deixar a competência e não
a delegação para o Comitê Gestor, porque esta vai
permitir às autoridades administrativas tomar medi
das divergentes; uma autoridade administrativa pode
rá ter entendimento diferente de outra, e haverá con
flitos de decisão.

Sr. Presidente, deixar a delegação para o Comitê
Gestor é a coisa mais lógica a fazer. A autoridade ad
ministrativa pode fazer a exclusão do REFIS ou até
mesmo indeferir o pedido do contribuinte. Já sabemos
da necessidade de reabertura do prazo do REFIS, por
que já houve uma série de atropelos e de incoerências.

Meu destaque visa simplesmente retirar do tex
to a competência da delegação, deixando apenas
para o Comitê Gestor a decisão de excluir, se for o
caso, ou simplesmente de deixar para a autoridade
administrativa a prerrogativa de indeferimento.

Já conversei com vários Líderes e mostrei-lhes
que é arriscado deixar para qualquer autoridade admi
nistrativa aquilo que nós, do Congresso, mediante lei,
estabelecemos. Não podemos permitir a delegação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu e
os Líderes de alguns partidos aqui presentes resolve
mos acatar o destaque porque entendemos que dar
arbítrio dessa relevância ao Secretário da Receita Fe
deral e ao Presidente do INSS e anular ato já con
substanciado significa dar um cheque em branco.
Mais do que isso: poderemos causar prejuízos às em
presas que negociaram e, de uma hora para outra,
são atropeladas por esse fato.

Por isso, o PFL vai acatar o destaque do Depu
tado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, está absolutamente correto o destaque do De
putado Arnaldo Faria de Sá, defendido da tribuna por
S.Exa. e pelo Deputado Ricardo Fiuza. É um absurdo

que a empresa a ser incluída no REFIS, depois de ab
dicar dos processos judiciais em tramitação na Justi
ça, seja afastada do programa por qualquer autorida
de administrativa de segundo ou terceiro escalão.
Aqui há uma descompensação entre direitos e deve
res.

O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. BENITO GAMA (PMDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a dele
gação para indeferir ou não o pedido de enquadra
mento no REFIS, no meu entendimento, não trará os
prejuízos mencionados pelo Deputado Ricardo Fiuza
e por outros Parlamentares.

Por isso, na qualidade de Relator da matéria,
acato o destaque do Deputado Arnaldo Faria de Sá,
com o apoio dos Líderes. Solicito aos Srs. Parlamen
tares que votem pela exclusão do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há con
senso - percebo claramente daqui 11 de dezembro
de 2002. -, até porque o mérito do destaque me pare
ce também adequado.

Colocarei em votação a manutenção do texto,
como venho fazendo. Os que votarem contrariamente
à manutenção do texto estarão votando pela aprova
ção do destaque, com a concordância do Relator e de
todos os Líderes partidários.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de louvar a diligência do Deputado Ricardo Fiuza e
congratular-me com o PT, que, durante o debate, teve
atitude correta ao evitar abuso de delegação de poder
à Receita Federal. A propósito, está pari passu com a
busca da quebra de sigilo bancário.

Estamos cedendo demais e depois poderemos
chorar demais. Por isso, meus cumprimentos ao De
putado Ricardo Fiuza pela brilhante exposição, ao
Deputado Arnaldo Faria de Sá, diligente, sempre vigi
lante e que honra nosso partido. Sem deixarde para
benizar o PT pela grandeza de reconhecer que esse
artigo é um escárnio ao processo legislativo de garan
tia àqueles que podem usufruir das vantagens da lei.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o dispositivo destacado:
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"Art. 56. O Comitê Gestor do Programa
de Recuperação Fiscal (Refis) poderá delegar
competência às autoridades administrativas
da Secretaria da Receita Federal, da Procura
doria-Gerai da Fazenda Nacional e do Institu
to Nacional do Seguro Social para, mediante
ato declaratório, procederem à exclusão de
pessoa jurídica optante, inclusive por solicita
ção desta, ou indeferir sua opção, observado
o disposto no parágrafo 3° do art. 22.

Parágrafo único. O Comitê Gestor do
Refis regulamentará o disposto neste artigo."

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que forem pela manutenção do texto
permaneçam como se acham. (Pausa.)

Rejeitado.
Está suprimido o dispositivo. O destaque foi aca

tado. (Palmas.)
A Presidência também cumprimenta o Deputado

Arnaldo Faria de Sá por mais essa importante contribui
ção ao adequado exame das matérias nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa requerimento de bancada, no seguinte teor:

Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque

para votação em separado do art. 57 do Projeto de Lei
de Conversão à Medida Provisória n° 66, de 2002,
com o objetivo de suprimi-lo.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2002.
- Assina: Miro Teixeira, Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos votá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V.Exa. é
favorável ao destaque?

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sou autor, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Alguns au
tores de destaque - não sei se VExa. já estava no ple
nário no momento - estão encaminhando contraria
mente, em face do entendimento. Por isso a indagação.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Está certo, Presiden
te. Trata-se de situação muito simples. Estamos pror
rogando a alíquota de 27,5% do Imposto de Renda
por um ano. Quer dizer, os cidadãos terão desconta
dos em folha 27,5% de Imposto de Renda, 2,5% a
mais, durante um ano.

No outro artigo, cessa a punibilidade para quem
praticar fraude. Não se trata de inadimplente, mas da
que�e que, de alguma forma, praticar sonegação medi
ante fraude, por meio de dolo, elemento subjetivo. Ces
sa, extingue a punibilidade, mesmo com a denúncia do
Ministério Público, no caso de se submeter ao Refis.

Apresentei o destaque para que a matéria não
passasse em branco. Não pedirei verificação. Prova
velmente, o destaque não vai prosperar. No momento,
porém, em que estamos, por força dos objetivos pre
tendidos - salário mínimo maior, Fome Zero 11 de de
zembro de 2002. -, mantendo em 27,5% a alíquota do
Imposto de Renda da Pessoa Física por um ano, não
podemos dizer a quem paga imposto em dia, que tem
desconto em folha, nem ao empresário que faz parte
desse conjunto e também paga em dia, mas às vezes
está inadimplente - sua inadimplência é clara, tem
outro teor 11 de dezembro de 2002. -, como sempre
ouvimos: devo, não nego; pagarei quando puder. Está
bem. Mas o outro empresário, que de alguma forma
praticou algum ato que as autoridades administrati
vas consideraram doloso e, a partir dele, instaurou-se
inquérito, o Ministério Público denuncia, a Justiça
acolhe a denúncia, dá-se a ele a possibilidade de ver
extinta a punibilidade, caso se filie ao REFIS, pare
ce-me absurdo diante do que se está fazendo com a
prorrogação do Imposto de Renda.

Minha intenção foi apenas estabelecer diferen
ciai na discussão e na votação. Repito: não pedirei ve
rificação. Sou contra o texto como está no projeto de
lei de conversão. Por isso, propus o destaque para a
rejeição.

O SR. NELSON PROENÇA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON PROENÇA (Bloco/PPS - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
considerando o caráter plural e largo do Bloco Parla
mentar PDT/PPS, encaminho contra o destaque.

Respeito os argumentos do Deputado Miro Tei
xeira, mas há uma atenuante que precisa ser conside
rada. Muitas vezes, a diferença entre o erro de lança
mento contábil e a sonegação é sutil e depende da
subjetividade do auditor ou do fiscal, como, por exem
plo, o Ministério da Previdência. Sabemos que a maior
parte das empresas que poderiam sofrer com a
não-suspensão da punibilidade são as pequenas. Elas
seriam afetadas pela supressão dessa parte do texto.

Considerando ainda que, para ter a punibilidade
suspensa, é preciso que a empresa aceite a obrigato-
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riedade da correção do erro, faça o pagamento inte
grai, além de considerar que não há extinção da puni
bilidade, mas apenas a suspensão durante o período
em que o devedor estiver perfeitamente adimplente
ao REFIS, encaminhamos contrariamente à matéria.

Por não haver extinção, mas, sim, suspensão,
por exigir como contrapartida o cumprimento das
obrigações com o REFIS e por se tratar, na esmaga
dora maioria, de pequenas empresas, sobrecarrega
das pela imensa carga tributária, o PPS encaminha
contra o destaque, respeitando os argumentos expos
tos pelo Líder Miro Teixeira.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem, para falar rapidamente sobre
este assunto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Gerson Peres, estamos na fase de encaminhamento
de votação, mas permitirei que, em nome dos parti
dos, fale-se no momento apropriado da orientação
das bancadas, sob pena de não avançar o processo
de votação.

Temos dois Parlamentares inscritos para enca
minhar a matéria. Darei a palavra, em primeiro lugar,
a V.Exa.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou
acatar a decisão de V.Exa., apesar de não estar com
aquele sorriso que sempre me demonstra. Pode agra
dar aos outros e me desagradar, que eu fico satisfeito.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A discri
minação em relação a V.Exa. sempre é favorável, De
putado Gerson Peres.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Gervásio Silva, para encami
nhar a matéria.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, nosso encaminhamento é contra o desta
que. Fui Relator do primeiro projeto que tratava do
REFIS. Infelizmente, mais de 70% dos contribuintes
que a ele aderiram foram excluídos pelas famosas
"pegadinhas" utilizadas na regulamentação da lei; fo
ram excluídos por não terem condições de fazer os
pagamentos em dia, enfim, por vários motivos.

Se, por um lado, o contribuinte confessa o seu
débito e abre mão de todas as ações, não faz sentido
continuar se defendendo de ação penal, podendo ser
condenado.

Infelizmente, a legislação tributária do País não
diferencia muito a inadimplência da sonegação. E po
dem ter certeza, Sras. e Srs. Parlamentares, de que a

grande maioria dos contribuintes estão inadimplentes
pela situação econômica que o Brasil atravessou e
ainda atravessa. E eles estão sendo jogados na vala
comum. Há muitos empresários e contribuintes que já
foram presos, outros que estão com mandado de pri
são decretado e parcelaram os débitos.

O texto do Relator Benito Gama está correto,
deve ser mantida a suspensão das ações penais du
rante o prazo em que o contribuinte está pleiteando o
REFIS. E ao liquidar os débitos tem de ser extinto o
processo penal. Se, por um lado, o contribuinte con
fessa o que deve e assume a responsabilidade, está
mostrando a sua boa intenção com o Fisco. Por outro
lado, o Estado deve reconhecer e dar oportunidade a
esses contribuintes de continuar trabalhando com
normalidade, para manter os compromissos de paga
mento do passivo fiscal em dia.

Por isso, Sras. e Srs. Parlamentares, somos
contrários a esse destaque apresentado pelo Bloco
Parlamentar PDT/PPS.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consulto
sobre se usará da palavra o ilustre Deputado Fernan
do Coruja, inscrito para encaminhar.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, esse caso, no nosso entendimento, preci
sa ser analisado com muita atenção. Há diferenciação
do sujeito que sonegou ou que não pôde pagar por
um motivo ou outro e foi denunciado pelo Ministério
Público. A proposta apresentada quer que esse sujei
to, uma vez pagando a dívida, tenha, mesmo depois
de ter sido oferecida a denúncia, interrompido o prazo
para o caso de ser denunciado criminalmente.

Estamos criando a possibilidade de alguém não
pagar mais os tributos e esperar, então, ser preso. Qu
ando isso acontecer, paga, porque não tem mais a
ameaçar sua cabeça a espada de Dâmocles, ou seja,
o medo de descumprir a lei criminal, porque pode ser
condenado. Evidentemente, perde essa imposição
por fraude, por sonegação.

Segunda questão: há aqui uma diferenciação - já
criada em muitos dispositivos legais no Brasil - entre
os que têm dinheiro para pagar seus débitos e os que
não têm. Para o sujeito que, por qualquer motivo, não
pagou, sonegou, mas é um pobre coitado e agora não
tem dinheiro para quitar sua dívida, a ação penal vai
continuar. O outro, que já fraudou, já sonegou e agora,
por qualquer motivo, adquire recursos para pagar a dí
vida, tem interrompida a ação penal contra ele.
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Não podemos fazer isso. Não podemos tratar
tudo sob o ponto de vista econômico, sob a argumen
tação de que assim o Estado vai arrecadar mais.
Estamos tratando tudo no País sob o ponto de vista
econômico. Temos de fazer a diferenciação das coi
sas. No nosso entendimento, é preciso suprimir esse
dispositivo.

Esse requerimento foi subscrito pelo Deputado
Miro Teixeira, que já salientou que não vai pedir verifi
cação. Também não vamos fazê-lo, mas queremos
salientar a nossa posição, já manifestada em outras
ocasiões, porque o dispositivo destacado já foi apre
sentado antes, quando foi aprovado o primeiro
REFIS. Nós resistimos, e ele não foi aprovado. Agora,
ao que parece, será aprovado, mas não com o nosso
voto. Não queremos que a lei, a pretexto de arrecadar
mais, sirva para acobertar aqueles que fraudam e que
sonegam tributos neste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, serei
breve. Usarei da palavra para orientar a bancada.

O texto redigido pelo Deputado Benito Gama sa
tisfaz plenamente. Atinge o universo das pequenas e
médias empresas e se serve de princípio básico do Di
reito: Isso se usa para muita coisa mors omnia solvit.

O mesmo acontece quando se paga uma conta,
quando se paga o que deve. Se for pago o débito exis
tente, não há mais que se pensar em punibilidade.
Isso é até uma afronta ao princípio do Direito. Ele pa
gou, está salvo, não há que esperar prazo determina
do, sobretudo na dependência de Procuradoria. Ve
jam bem, nem é a esfera judicial propriamente dita.

Peço vênia aos colegas, com todo o respeito
que tenho pelas boas posições apresentadas pelo
eminente Deputado Miro Teixeira, judicioso e compe
tente Parlamentar, para discordar de sua interpreta
ção, que não é a mais correta para o projeto que ora
estamos votando.

Solicito aos nobres colegas que votem "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Chamo a
atenção dos Srs. Líderes e do Plenário: está em vota
ção o destaque da bancada do PDT, ao art. 57 do pro
jeto de lei de conversão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o dispositivo destacado:

"Art. 57. O § 4° do art. 3° e o art. 15, C8

put, e respectivo § 3', da Lei n° 9.964, de 10

de abril de 2000, passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art.3° .

§ 4° Ressalvado o disposto no § 3°, a
homologação da opção pelo Refis é condici
onada à prestação de garantia ou, a critério
da pessoa jurídica, ao arrolamento dos bens
integrantes do seu patrimônio, ainda que de
valor inferior ao débito consolidado, na forma
do art. 64 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, dispensada a apresentação de qual
quer outra forma de garantia.

...................................................... '" "(NR)
"Art. 15. É suspensa a pretensão puni

tiva do Estado, referente aos crimes previs
tos nos arts. 1° e 2° da Lei n° 8.137, de 27
de dezembro de 1990, e no art. 95 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, durante o pe
ríodo em que a pessoa jurídica relacionada
com o agente dos aludidos crimes estiver in
cluída no Refis.

§ 3° Extingue-se a punibilidade dos cri
mes referidos neste artigo quando a pessoa
jurídica relacionada com o agente efetuar o
pagamento integral dos débitos oriundos de
tributos e contribuições sociais, inclusive
acessórios, que tiverem sido objeto de con
cessão de parcelamento" (NR)"

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela manutenção do dispositivo permane
çam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
Mantido o texto, com o voto contrário dos Parla

mentares que assim se manifestaram.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a

mesa requerimento de destaque de bancada no se
guinte teor:

Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque

para votação em separado do art. 62 do Projeto de Lei
de Conversão à Medida Provisória n° 66, de 2002,
com o objetivo de suprimi-lo.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Assina: Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PDT/PPS.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en
caminhar a matéria, concedo a palavra ao Deputado
Eduardo Campos.
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o SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ocupo a tribu
na para encaminhar favoravelmente a este destaque.

A Medida Provisória n° 66 transformou-se em
arca de Noé; nela couberam muitos penduricalhos.
Salta aos olhos o caso dos retroportos, das estações
aduaneiras e dos terminais alfandegários. No decreto
de 1995, que previa os editais públicos para a conces
são desses portos, o limite máximo era de dez anos.
Toda a discussão do processo apontava dez anos
como sendo prazo suficiente para a viabilização eco
nômico-financeira de empreendimento como esse,
que requer, em sua fase inicial, investimentos que re
conhecemos vultosos.

Não podemos desconhecer o debate feito à
época em que a matéria foi apreciada no Congresso
Nacional, pela sociedade e, agora numa medida pro
visória (art. 62) tentam prorrogar esse período de dez
para 25 anos e mais dez, totalizando 35 anos, ou seja,
mais tempo que toda a discussão previa. Causa-nos
espécie que nessa medida provisória seja encaixado
algo dessa natureza. É inadmissível. No momento em
que se requer da sociedade, do assalariado, o sacrifí
cio de pagar carga tributária maior - para a pessoa fí
sica, alíquota de 27,5% 11 de dezembro de 2002. -,
abre-se mão da possibilidade de licitar concessões e
de o Poder Público arrecadar recursos.

Somos favorável ao destaque para a supressão
do texto. O destaque foi encaminhado pela Liderança
do Bloco Parlamentar PDT/PPS.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Pergunto
ao autor, Deputado Fernando Coruja, se gostaria de
usar a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, subscrevo as palavras emocionadas do
Deputado Eduardo Campos.

Elogiou-se o acordo feito em relação a essa me
dida provisória. No entanto, a Lei nO 95/98 prevê que
uma medida provisória terá apenas um assunto. A MP
ora em votação é uma loucura. Talvez só não constem
dela isenção de tributos para o baby-doll e para o vi
brador, porque tudo o mais foi tratado, tudo se conse
guiu enxertar. O projeto andou muito tempo por aí, a
prorrogação da concessão das aduanas retroportuá
rias não conseguiu avançar, mas agora foi incluída.

Há amplo acordo, vamos respeitá-lo e não pedir
verificação de votação. Mas são 25 anos, prorrogáve
is por mais 10, e com a confusa redação do § 3° há
possibilidade de prorrogação por mais 35, totalizando

70 anos. Isso é contrário ao bom senso do Congresso
Nacional.

É preciso licitação. Para barragens e estradas,
que estão na mesma lei, não há elasticidade de prazo.
Dar esse benefício para as aduanas retroportuárias é
um absurdo neste País. Não é possível que tal investi
mento precise retornar em tanto tempo de maturação.
Isso foi dado para as produtoras de energia elétrica.
Foi uma exceção, porque evidentemente há investi
mento maior.

Vamos votar, evidentemente, pela supressão do
texto. Manifestamos nosso desacordo com muito do
que foi inserido na medida, que se transformou numa
mixórdia. Esperamos que isso seja corrigido no futuro.
Houve grande pressão para o acordo ser feito, que
também aceitamos, mas queremos consertar ao lon
go do tempo, porque não está certo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o dispositivo destacado:

"Art. 62. O art. 1° da Lei n° 9.074, de 7
de julho de 1995, fica acrescido dos seguin
tes parágrafos, renumerando-se o parágrafo
único para § 1°:

"Art.1° .
§ 2° O prazo das concessões e per

missões de que trata o inciso VI deste artigo
será de vinte e cinco anos, podendo ser
prorrogado por dez anos.

§ 3° Ao término do prazo, as atuais
concessões e permissões, mencionadas no
parágrafo anterior, incluídas as anteriores à
Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, se
rão prorrogadas pelo prazo previsto no pará
grafo anterior". (NR)"

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que forem pela manutenção do dispositi
vo permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Está mantido o texto, com os votos contrários

manifestados em plenário.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
a V.Exa. que prorrogue a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Atendo à
solicitação de V.Exa. e prorrogo a sessão por uma
hora. Comunico ao Plenário que teremos várias vota-

• o •••••••• ·• .••••__ ••,_, • ._._..._-_•••__ .,.__•••_ ••••••_,._-_•••
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ções hoje. Se necessário, convocarei sessão extraor
dinária.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa requerimento de destaque de bancada, no se
guinte teor:

Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 61, § 2°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado do art. 63 do Projeto de Lei
de Conversão referente à Medida Provisória n° 66, de
20 de agosto de 2002.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Assinam: Antonio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do
PSDB; e Wagner Rossi, Vice-Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consulto
S. Exa. sobre o encaminhamento da matéria, ou al
guém do PMDB. (Pausa.)

Não havendo, passa-se à votação.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub

metera votos o dispositivo destacado:

"Art. 63. O art. 15 da Lei n° 10.451, de
10 de maio de 2002, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 15. Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos,
no caso dos arts. 1° e 2°, em relação aos
fatos geradores ocorridos a partir de 1° de
janeiro de 2002, observado o disposto no
art. 1° da Lei n° 9.887, de 7 de dezembro de
1999". (NR)"

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que forem pela manutenção do dispositi
vo permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O texto está mantido.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa

presta um esclarecimento. Na verdade, pela anteriori
dade, deveríamos votar o destaque do PST, referente
ao art. 64. Falta apenas esse registro. Mas, por enten
dimento da Liderança do PFL, pelo ilustre Líder Ino
cêncio Oliveira, o destaque que vamos votar é de au
toria do Líder do PFL, também em relação ao art. 64:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 2°, do

Regimento Interno, destaque para votação em separa
do do art. 64 do projeto de lei de conversão, que prorro
ga a vigência da alíquota de 27,5% do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas, visando a sua supressão.

Sala das Sessões, em 25 de novembro de
2002.- Assina: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en
caminhar a matéria favoravelmente, com a palavra o
Deputado Gerson Peres.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, como autor da matéria, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Dou a pa
lavra em primeiro lugar ao autor da matéria, Líder Ino
cêncio Oliveira, em seguida darei a palavra ao Depu
tado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
não atrapalhar e para ganharmos tempo, vou declinar
da inscrição para falar, embora meu voto, por uma
questão de coerência de vinte anos nesta Casa, não
seja favorável a aumento de imposto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra o autor da proposição, Líder Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, durante o encaminhamento de alguns líde
res do PT, ouvi críticas a algumas posições do Partido
da Frente Liberal, como se elas fossem de hoje, como
se não estivessem inseridas na linha programática do
PFL. Nossas divergências com o Governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso sempre foram no
tórias nos momentos em que o Governo de S.Exa.
queria o aumento de impostos ou a criação de novos
impostos, de novas taxas ou de contribuições.

Ouvi dizer neste plenário que durante oito anos
o Partido da Frente Liberal votou tudo que o Governo
queria. Não foi bem assim. Aliás, pedi ao meu amigo,
a quem respeito muito, Deputado Ricardo Berzoini,
que fizesse a correção, porque há mais de um ano es
tamos independentes, independência essa que per
mite que o PFL vote de acordo com os interesse do
País, entendendo que a governabilidade não é instru
mento apenas do Executivo, mas do Legislativo, do
Judiciário e de outros serviços.

Por isso, Sr. Presidente, quando abdicamos de
todas as notas de nossos outros destaques - e eram
inúmeros, sobre várias matérias -, fixamo-nos em
dois. Ambos aumentavam alíquotas de impostos,
contrariando sumariamente o programa partidário do
PFL. Entendemos que assim agindo estimularíamos
o setor produtivo para geração de renda e empregos.

Mas vamos mostrar nossa boa vontade e pedir a
este Plenário que hoje se manifeste de maneira clara.
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Dissemos que não pediríamos verificação de votação
na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das em
presas, porque essa manutenção de 9% iria aumen
tar em 1 bilhão de reais a receita orçamentária para o
próximo exercício, valor esse que está inserido nas
receitas para 2003.

O PFL não quer criar constrangimentos e preju
dicar o novo Governo. Mas, nobre Deputado Ricardo
Berzoini, ao rei tudo, menos a honra. Ao rei tudo, me
nos aquilo que ele não pediu. Por que ele não pediu?
Porque a manutenção da alíquota de 27,5% do
Imposto de Renda não está incluída nas receitas or
çamentárias para 2003.

Não se venha aqui dizer que vai fazer falta ao
aumento do salário mínimo. Não! Aliás, o salário míni
mo há muito tempo é uma bandeira do PFL, defendi
da pelo Senador Antonio Carlos Magalhães, homem
honrado, correto, sério, que tem serviços prestados
não só à Bahia, mas também ao Brasil, cujo rompi
mento com o Presidente da República ocorreu em
face de, naquele momento, termos defendido o valor
de 100 dólares para o salário mínimo.

Não vamos defender, nobres Líderes João Pau
lo e Miro Teixeira, nesta hora, a irrealidade. Não va
mos propor salário mínimo de 100 dólares, mas que
remos pelo menos que se aproxime de 250 reais, por
que não existe outra maneira de dividir-se renda no
País, senão através do salário mínimo.

Sr. Presidente, o que representa isso para a
classe média brasileira? A classe média é quem paga
a conta em todos os planos econômicos dos Gover
nos; é aquela que desconta em cheque, meu caro De
putado Francisco Garcia - sei que V. Exa. conhece tão
bem o assunto; aquela que desconta em folha; é
aquela que não tem lei de elisão fiscal para defen
dê-Ia, não dispõe dos artifícios dos grandes para pa
gar menos impostos.

Sr. Presidente, queremos defender os assalari
ados, a classe média, que foi achatada. Durante oito
anos ela foi a mais prejudicada por essa política mo
netarista, que defendemos durante um período, não
nego, mas da qual hoje somos independentes.

Temos duas trincheiras hoje: o PT está do lado
de lá e o PFL do lado de cá. Somos contrários, mas
não inimigos do povo nem do Governo. Somos adver
sários corretos, mostrando aquilo que é positivo para o
nosso povo. Por isso o PFL defende a alíquota de 25%
para o Imposto de Renda a partir de 1° de janeiro.

Não vamos levantar uma questão de ordem que
seria fundamental, mostrando que é anti-regimental
votar a manutenção da alíquota de 27,5%, pois o art.

15 da Lei n° 10.451, votada este ano, originada da
Medida Provisória n° 22, já determinou que, para o
Imposto de Renda Pessoa Física, somente até 31 de
dezembro a alíquota máxima seria de 27,5%.

Sr. Presidente, espero que esta Casa seja altiva
ao mesmo tempo que promove a govemabilidade. Peço
a todos o voto "sim" a esse destaque e, depois, cante
mos o Hino Nacional em homenagem à classe trabalha
dora brasileira, que não pode ter mais esse ônus.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en
caminhar a matéria contrariamente, concedo a pala
vra ao Deputado Ricardo Berzoini.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, posso dizer que consigo rememorar a tra
jetória da discussão em torno do Imposto de Renda
nos últimos dez, doze anos pelo menos.

Quando cheguei a esta Casa, em 1999, acabei
por me tornar Relator do projeto que prorrogou a ai íquo
ta de 27,5%. Naquele momento, como Deputado da
Oposição, poderia adotar uma posição demagógica,
tratando o tema apenas do ponto de vista daqueles que
pagam o imposto, desconsiderando que é preciso coe
rência tanto em relação ao aspecto orçamentário como
ao conjunto da estrutura tributária do País.

Apresentei à Comissão de Finanças e Tributa
ção relatório que previa a progressividade com quatro
faixas de tributação, portanto com quatro alíquotas.
Ao mesmo tempo, procurei construir essa tabela ba
seado no princípio da manutenção da arrecadação,
corrigindo a faixa de isenção, na época em 11 %, e es
tabelecendo quatro alíquotas para preservar a arre
cadação.

Poderia ter apresentado outro relatório. Por que
não o fiz? Porque o Imposto de Renda Pessoa Física
- e quem lida com matéria tributária deve ter sempre
em mente este princípio - é dos impostos mais impor
tantes, um dos poucos que permitem garantir dois
princípios constitucionais: o da progressividade e o da
capacidade contributiva. Não é por outro motivo que
apresentamos, durante a campanha eleitoral e no de
bate nesta Casa, propostas em relação à progressivi
dade dos impostos.

A bancada do PT sempre se posicionou a favor
de maior justiça tributária. Lamento muito, mas ne
nhum país consegue praticar justiça tributária com
apenas duas alíquotas. O Brasil é, seguramente, o
único entre os 30 ou 40 maiores países em termos
econômicos que tem apenas duas alíquotas. Vários
países têm quatro, cinco ou seis alíquotas, e mesmo
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no Brasil, durante muito tempo, prevaleceu o sistema
com várias alíquotas.

O que está em discussão aqui não é o sistema
tributário ideal, mas o que é possível fazer, a partir
dessa negociação política, para preservar a arreca
dação nos níveis atuais.

No ano passado, tive a oportunidade de liderar,
inicialmente junto a alguns companheiros de nossa
bancada, posteriormente com a adesão de Deputa
dos de vários partidos, a luta pela correção da tabela
do Imposto de Renda.

Negociamos com a Receita Federal, tivemos
inúmeras reuniões com o Secretário Everardo Maciel.
Construímos um acordo político com Lideranças de
vários partidos, inclusive com o Relator desta medida
provisória, o Deputado Benito Gama. Conseguimos
chegar aos 20%, mas, em cima da hora, a base go
vernista foi convencida a romper o acordo e acaba
ram sendo aprovado os 17,5% de correção.

Esta medida provisória, do jeito que está, garan
te que, a partir de 10 de janeiro, continue prevalecen
do a tabela corrigida. Se prevalecer o destaque do
PFL, poderemos ter o valor de isenção anterior, por
que o texto do projeto de lei de conversão da MP 22,
que foi aprovado, não garante que a tabela com 1.057
reais de isenção continue a partir de 10 de janeiro.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, a votação favo
rável a esse destaque pode provocar, na verdade, au
mento de carga tributária. O texto que hoje está vigendo
não garante a prevalência da correção de 17,5%.

Com toda a clareza, estamos discutindo a pror
rogação da alíquota de 27,5% por mais uma ano ape
nas. Em 2003, poderemos construir um sistema de
Imposto de Renda Pessoa Física com progressivida
de, respeito ao princípio da capacidade contributiva e
também garantir, mantendo o texto do Relator, a cor
reção da tabela que foi conquistada por este Plenário,
contra a vontade do Secretário da Receita Federal e
do Ministro Pedro Malan. Um acordo político entre
partidos viabilizou aquela votação.

Chamo atenção para esta questão porque, a
pretexto de reduzir a carga tributária da classe média,
poderemos, na verdade, aumentá-Ia, suprimindo a
correção da tabela em 17,5% que o Sr. Relator incluiu
no texto.

Muito obrigado.

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 (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
que corrige a tabela nesta medida provisória é o art.
63, não o art. 64.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Pauderney Avelino, para enca
minhar favoravelmente ao destaque.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, peço aos ilustres Deputados um pouco de
atenção para este humilde orador, que vem à tribuna
não apenas para marcar posição em nome de seu
partido. Não, Srs. Deputados, estamos aqui para de
fender o assalariado, o trabalhador, e cumprir o man
damento de defender as leis, fazer as leis e fazê-Ias
bem-feitas.

Queremos fazer justiça tributária, mas antes
queremos fazer justiça social. O assalariado que ga
nha pouco mais de 2.100 reais, que pertence hoje à
classe média do nosso País, é quem pagará, a partir
de janeiro de 2003, a alíquota de 27,5%.

Votamos nesta Casa uma lei que estabelece a
data de 31 de dezembro de 2002 como prazo máximo
de vigência da alíquota de 27,5%. Não podemos ape
nar mais a classe média, o trabalhador brasileiro.

Queremos aqui representar as vozes que se le
vantam em favor dos trabalhadores, da população de
suas cidades e Estados, daqueles que ainda têm em
prego e por isso descontam do salário o Imposto de
Renda. Quero que minha voz represente todos os que
defendem o fim do aumento do Imposto de Renda,
mas não podem assomar à tribuna.

Quero ser a voz de todos os Parlamentares nes
te Plenário, para dizer "não" ao aumento de impostos;
que cada um se manifeste, não da tribuna, porque é
impossível, mas na hora de votar, dizendo "sim" ao
destaque do Partido da Frente Liberal e "não" ao au
mento de impostos.

Nobres pares, votemos com consciência e justi
ça. Acabamos de sair das urnas. Na campanha eleito
ral, dissemos ao nosso povo que não aumentaríamos
impostos, que nosso País não teria sua carga tributá
ria elevada. Os eleitores votaram em nós para que os
defendêssemos.

Peço aos Parlamentares presentes que não se
manifestem desta tribuna, mas na hora de votar, com
o compromisso assumido nas ruas, nas campanhas,
no dia-a-dia, onde estamos presentes para defender
o interesse da coletividade.

Sr. Presidente, neste momento, muitos dizem
que, se não aprovarmos esse destaque, o reajuste do
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tabela do Imposto de Renda não valerá, o que não é
verdade. Muitos dizem que, se não aprovarmos o des
taque, o salário mínimo não poderá ser votado. O au
mento do Imposto de Renda não está contido na Lei
Orçamentária. Portanto, o salário mínimo de 240 rea
is constará da Lei Orçamentária, porque nós, do Parti
do da Frente Liberal e tantos companheiros de outros
partidos, estamos garantindo os recursos na Comis
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali
zação. O impacto que o aumento do salário mínimo
causaria na Previdência Social já está atenuado com
os recursos remanejados na Comissão e que serão
aprovados pelo Plenário do Congresso Nacional.

Sr. Presidente, vamos dizer "não" ao aumento
de impostos e da carga tributária e vamos dizer "sim"
ao povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa
lavra o Deputado Fernando Coruja, para encaminhar
a votação.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, há duas questões a serem analisadas. A
primeira é a que diz respeito à justiça tributária do
País, que foi mu~o bem levantada pelo Deputado Ri
cardo Berzoini. Este País não é justo nos seus tribu
tos. Há apenas duas alíquotas de Imposto de Renda,
uma de 15% e outra de 27,5%. Para se fazer justiça, o
Brasil precisava de alíquotas muito maiores que
27,5% para alguns setores e alíquotas reduzidas para
outras categorias que hoje pagam 15%. É preciso ha
ver uma justa reformulação.

Este Plenário, por meio da maioria do Governo,
já isentou tributos de muitos setores. Nesses oito
anos, o setor financeiro - os bancos e tantos outros
setores da nossa sociedade - foi absolutamente privi
legiado. É preciso falar em justiça de forma mais am
pla. Falam tanto nos modelos americano e europeu.
Ora, deveríamos tributar muito mais, por exemplo, o
patrimônio, a herança. A Europa, os Estados Unidos e
o Canadá tributam a herança em 40% e 50%. Seria
justo se diminuíssemos os tributos da produção, au
mentando a alíquota, como fazem em outros países,
do Imposto de Renda, do patrimônio, enfim, a carga
tributária tem de incidir em outros locais.

Esperamos que o novo Governo faça uma refor
ma tributária com justiça fiscal a partir do ano que
vem. Não estamos falando de justiça tributária, mas
da manutenção da receita do Governo.

Quem esperava que o Governo atual consegui
ria aumentar a dívida pública neste ano? A dívida pú
blica interna aumentou, nos anos de Governo de Fer-

nando Henrique Cardoso, de cerca de 40 bilhões, em
1994, para quase 800 bilhões no final deste ano.
Como conseguir superávit primário, pagar o serviço
da dívida e os juros dos títulos?

Queremos manter, neste instante, a alíquota de
27,5% para possibilitar receita maior. Não existe a fi
nalidade de se fazer justiça ou injustiça tributária.
Essa é outra questão. Precisamos manter, sim, a re
ceita do Governo, porque a dívida contraída pelo atual
Governo tem de ser paga. Todos aqui disseram que é
preciso manter os contratos e o superáv~. Mas de
onde vêm os recursos? São 150 bilhões de reais do
ano de 2002, 90 bilhões de reais para os juros da dívi
da e 60 bilhões de reais para amortização do principal.

Já votamos a favor dos 27,5%, com a possibili
dade de, em 2003, essa alíquota voltar a 25%, porque
o tão falado ajuste fiscal sempre foi fe~o. Sempre que
se falou em aumentar tributos, os líderes do PFL dizi
am que era para manter o ajuste fiscal e a inflação.
Agora, a inflação está disparando e o atual ajuste fis
cal não está funcionando. Se é preciso ajuste fiscal,
neste instante, é preciso manter a arrecadação do
Governo.

Outro ponto aqui levantado é o fato de o Orça
mento garantir 240 reais para o salário mínimo. Isso
não é verdade. A receita do Orçamento foi superfatu
rada, como todos os anos se faz neste Congresso.

Em razão da inflação, aumentou a receita do
Orçamento, mas não se considerou o aumento da
despesa que, com a inflação, também vai aumentar.
Então, os recursos alocados no Orçamento para o sa
lário mínimo são fictícios, pois decorrem do aumento
da inflação. É preciso haver fontes sólidas.

Os recursos oriundos do aumento da alíquota
do IR para 27,5% não estão previstos no Orçamento.
Não estão previstos os 10% a mais que resultariam
da prorrogação. Mas isto não é problema. É perfe~a

mente possível fazê-lo no ano que vem ou mesmo
agora, ainda durante a discussão do Orçamento. Não
se trata de nenhuma dificuldade intransponível.

Por isso é que, num momento como este, em
que a inflação está subindo, em que é preciso manter
a estabilidade econômica, há necessidade do famoso
ajuste fiscal, defendido durante os oito anos do atual
Governo. Agora que o novo Governo vai assumir,
como vamos cortar essa receita? Não podemos, de
maneira nenhuma, fazê-lo, porque a dívida que o
novo Governo tem de pagar foi criada pelo atual.

Por isso, eu enalteço mais uma vez o posiciona
mento do PSDB, do PMDB, da base do Governo, que
continua o mesmo. Precisamos garantir esses recur-
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sos e somente no ano que vem fazer a reforma tribu
tária. Aí sim, evidentemente com outro modelo econô
mico, quem sabe achemos alternativas. No ano que
vem, rediscutiremos a questão.

A SRA. VEDA CRUSIUS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, que
ro deixar registrada indicação que faço relativa à
igualdade de aposentadoria dos empregados da
Empresa de Correios e Telégrafos e de outras catego
rias de funcionários.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Haroldo Lima, para encami
nhar pela Liderança.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Bloco Parlamentar
PCdoB/PSB, vai liberar a bancada para votar essa
matéria. O PCdoB vota a favor do texto. O PSB enca
minhará a sua opinião posteriormente.

Eu gostaria de dizer, Sr. Presidente, que, do
ponto de vista do nosso partido, a realidade não está
sendo posta neste plenário. Na realidade, o Governo
do Sr. Fernando Henrique Cardoso durante quatro
anos se beneficiou da alíquota de 27,5%. Agora ve
mos algumas pessoas, que durante os oito anos de
Governo FHC o apoiaram e nunca fizeram qualquer
ressalva a essa alíquota, dizerem que ela tem de ser
diminuída.

Sr. Presidente, a política permeia todas essas
posições. O que está em pauta é o seguinte: tomará
posse, dentro de poucos dias, o Presidente Lula. O
novo Governo receberá a economia brasileira em
frangalhos, mas, às vésperas da posse, querem dimi
nuir a alíquota de 27,5% do IR, que beneficiou o Go
verno de Fernando Henrique Cardoso durante quatro
anos consecutivos. Essa insistência é apenas para ti
rar dinheiro desse Governo que já vai receber a eco
nomia absolutamente esfrangalhada.

Sr. Presidente, na opinião do PCdoB, o salário
mínimo deve ser no mínimo de 240 reais. Entretanto,
é demagogia absolutamente espúria, ou pelo menos
inconseqüente, imaginar que se pode dar o salário de
240 reais quando insistem em cortar esse dinheiro do
novo Governo, que já vai começar sua administração
sem recursos.

Por isso, o PCdoB encaminha no sentido de
manter a alíquota de 27,5% e de estendê-Ia por mais
um ano, na certeza de que dessa forma viabilizará o
salário mínimo de 240 reais para o início do próximo
ano. Dentro de um ano, quando tivermos condições
de voltar a discutir a reforma tributária, a alíquota de
27,5% será alterada.

O PSB, que faz parte do Bloco, tem outra posição.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio neves) - Solicito
que as orientações constem do painel. Já está mani
festada a orientação do PCdoB.

Deixo, então, liberada a orientação do PSB.

O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. BENITO GAMA (PMDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de fazer um pequeno esclarecimento com rela
ção à alíquota de 27,5% do Imposto de Renda. No
próximo exercício essa alíquota será igual à cobrada
este ano. Se ela for alterada para 25% no próximo ano
e não houver correção dos descontos da tabela, ela
não ficaria igual, mas sim bem menor.

Aplicando-se a alíquota de 27,5% e corrigindo a
tabela, como o texto propõe, vai haver aumento da
carga tributária, mas seguramente alguns segmentos
da classe média não serão onerados.

Eu quis fazer este esclarecimento porque, no ano
passado, tivemos uma grande luta nesta Casa para cor
rigir a tabela, que permanecia a mesma há seis anos.
Este ano estamos também corrigindo a tabela.

Então, serão 27,5%, a mesma alíquota deste
ano, com a correção da tabela. Se fosse mantida a
mesma alíquota até o próximo ano, repito, haveria, na
verdade, redução do imposto. Como estava previsto
que a alíquota de 25% passaria a vigorar a partir do
dia 31 de dezembro e isso não ocorrerá, evidente
mente haverá aumento de tributação, mas não na
proporção de 25% para 27,5%.

Era a informação que queria prestar ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o dispositivo destacado:

"Art. 64. O art. 1° da Lei nO 9.887,
de 7 de dezembro de 1999, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 10 O art. 21 da , passa a vigorar
com a seguinte redação:
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"Art. 21. Relativamente aos fatos gera
dores ocorridos durante os anos-calendário
de 1998 a 2003, a alíquota de vinte e cinco
por cento, constante das tabelas de que tra
tam os arts. 3° e 11 da Lei n° 9.250, de 26
de dezembro de 1995, e as corresponden
tes parcelas a deduzir, passam a ser, res
pectivamente, a alíquota, de vinte e sete in
teiros e cinco décimos por cento, e as par
celas a deduzir, até 31 de dezembro de
2001, de trezentos e sessenta reais e quatro
mil, trezentos e vinte reais, e a partir de 1°
de janeiro de 2002, aquelas determinadas
pelo art. 1° da Lei n° 10.451, de 10 de maio
de 2002, a saber, de quatrocentos e vinte e
três reais e oito centavos e cinco mil e se
tenta e seis reais e noventa centavos." (NR)

"Parágrafo único. São restabelecidas, re
lativamente aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1° de janeiro de 2004, a alíquota de
vinte e cinco por cento e as respectivas par
celas a deduzir de trezentos e setenta reais e
vinte centavos e de quatro mil, quatrocentos
e quarenta e dois reais e quarenta centavos,
de que tratam os arts. 3° e 11 da Lei n° 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, modificados em
coerência com o art. 1° da Lei n° 10.451, de
10 de maio de 2002". (NR)"

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apenas
para complementar rapidamente, Deputado José
Antonio Almeida, porque o Líder do Bloco já se pro
nunciou e este é o horário de orientação de bancada.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, conforme precedentes, o PSB decidiu, por mai
oria, pela manutenção da alíquota de 25%, que estava
prevista para vigorar a partir de 1° de janeiro de 2003.
Essa é a posição que o partido está encaminhando.
Entendemos que de outra forma, porque o imposto
será descontado na fonte, os assalariados serão preju
dicados, principalmente os funcionários públicos, por
que na iniciativa privada há condição de se livrar do im
posto. Entendemos que há outras formas de se arreca
dar, não só com aumento de tributos.

Sr. Presidente, o PSB vota "não"

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PHS? (Pausa.)

Como vota o PTN? (Pausa.)
Como vota o PST? (Pausa.)

Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Partido Liberal, ao qual pertence o futuro Vice-Pre
sidente da República, tem responsabilidades para
com o novo Governo.

Todos sabemos que não temos como suprir a
falta desse dinheiro, que é importante para que cum
pramos as metas sociais do Presidente Lula. Nós va
mos explicar aos nossos eleitores as nossas posições
porque somos responsáveis pelo Brasil que surgirá
com o novo Governo.

Encaminhamos o voto "sim". O Partido Liberal
vota "sim", sem medo de ser feliz, nem tememos as
nossas claras posições.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Bloco Parlamentar PDT/PPS vota pela manutenção
do texto que prorroga a alíquota de 27,5%.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vota
"sim"?

O SR. FERNANDO CORUJA - Vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Bloco
Parlamentar PDT/PPS vota "sim", pela manutenção
do art. 64.

Lembro aos Srs. Deputados que quem for a fa
vor da manutenção do texto do art. 64 deverá encami
nhar voto favorável.

Como vota o PTB?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nós estamos prorrogando uma tabela existente: não
estamos inovando, nem inventando. Estamos repetin
do votações que já fizemos em anos anteriores.

O Partido Trabalhista Brasileiro, por decisão
unânime da bancada, vota pela manutenção do texto,
com a prorrogação, por mais um ano, da alíquota de
27,5% do Imposto de Renda.

O PTB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como

vota o PPB?
O SR. ODELMO LEÃO(PPB-MG. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, alguns partidos da Casa fizeram acordo
sobre essa parte da Medida Provisória n° 66. Dentro
do acordo, está a manutenção da alíquota do Imposto
de Renda em 27,5%. Em contrapartida, outros seg
mentos da sociedade brasileira estão sendo benefici
ados com o REFIS, com o SIMPLES, com o ato coo
perativo, o que realmente atende a reivindicações de
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grande parte dos setores produtivos, inclusive dos
trabalhadores.

Pela manutenção do acordo feito com alguns
partidos da base e atendendo à solicitação do Partido
dos Trabalhadores, o PPB votará favoravelmente à
manutenção da alíquota de 27,5% do Imposto de
Renda.

Essa é a indicação do PPB para votação da
matéria.

O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, fiz questão de fazer esse encaminhamento
em nome da bancada do PT, porque certamente esse
é o item mais importante da medida provisória. Não
poderia deixar uma parcela deste Plenário votar sem
saber exatamente as condições que estamos apre
sentando para votação de tamanha magnitude.

Não se trata de projeto circunscrito somente ao
Imposto de Renda. Há uma correlação entre todos os
aspectos inclusos no relatório do brilhante Deputado
Benito Gama.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, disse
mos várias vezes durante o ano - não agora, como
querem alguns fazer a sociedade imaginar -, que o
fim da cumulatividade é um passo importante para a
reforma tributária, uma medida essencial para aque
cer a economia, principalmente nos setores de expor
tação.

Não somos cegos, muito menos surdos. Ouvi
mos o clamor de parcela desta Casa que dizia: "O se
tor de telecomunicações não pode ser apenado mais
uma vez em mais esse tributo". Acatamos esse cla
mor, e o setor de telecomunicações não será castiga
do com aumento dessa alíquota.

Sr. Presidente, fomos alertados por parcela des
ta Casa no sentido de que deveríamos aumentar o lu
cro presumido para aquelas empresas que querem
fazer a sua contribuição com base nisso. Aceitamos e
dobramos o lucro presumido para 48 milhões. Isso
porque sabemos o momento que estamos vivendo,
as dificuldades que o próximo Governo enfrentará, e
não estamos escondendo nem esconderemos isso
de ninguém, porque é uma realidade dura que exige
esforço muito grande.

O que estamos trazendo, Sr. Presidente, ao Ple
nário desta Casa não é uma divisão entre aqueles
que querem ser mais bons que maus e os que que
rem ser mais ruins que bons. As pessoas têm de en
tender que neste momento o Brasil precisa efetiva
mente de uma unidade política que aponte o caminho

do nosso crescimento, que busque o farol e que faça o
País melhorar.

Foi por isso que, quando fomos procurados pe
los Líderes do PMDB, do PPB, do PTB, do PSDB, do
PDT, do PCdoB, do PSB e por tantos outros Deputa
dos, para considerarmos a hipótese de incluir nessa
medida o REFIS, aceitamos a proposta. Conhecemos
a realidade econômica de dezenas de empresas bra
sileiras que precisam ter tratamento diferenciado para
seus débitos, não apenas para recuperar o que é pre
térito, mas para que possam, no futuro, melhorar suas
receitas e honrar seus compromissos.

Sr. Presidente, solicito aos companheiros que
ouçam o que tenho para falar sobre o Imposto de
Renda. Pedimos que seja mantida a atual alíquota.
Não é aumento de imposto, porque tal alíquota já é
cobrada há muitos anos. Estamos pedindo isso por
que a estrutura de cobrança de Imposto de Renda no
Brasil é iníqua, injusta e precisa ser modificada.

Numa sociedade estruturada como a nossa,
não podemos deixar apenas três alíquotas de cobran
ça do Imposto de Renda. Precisamos de novas faixas
de contribuição.

Muitos ficaram horrorizados quando Lula, su
postamente, disse que a alíquota do Imposto de Ren
da poderia chegar a 50%. Mas ninguém percebeu
que os Estados Unidos, paradigma para a economia
liberal e para todos que a seguem, têm alíquota de
40%; o Japão, 50%; a Alemanha, 53%. Qual o proble
ma de discutirmos novas alíquotas?

Precisamos ampliar a faixa de isenção, instituir
novas faixas, fazer uma estrutura mais solidária e jus
ta. É por isso que estamos pedindo para prorrogar
essa alíquota. Vamos enfrentar esse debate durante a
reforma tributária, fazer o debate do Imposto de Ren
da no momento adequado, mas não vamos deixar
Estados e Municípios que interessam a muitos de nós
Deputados sem 1 bilhão para serem distribuídos para
o nosso povo; não vamos deixar a União sem 1 bilhão
para enfrentar as demandas existentes.

Daqui a pouco, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados - se não for hoje, pode ser amanhã ou na
próxima semana -, teremos a votação da prorroga
ção do fundo da Lei Kandir. Quanto custará aos cofres
e de onde tiraremos o dinheiro? Por isso, essa prorro
gação é importante.

Sinto, Deputado Inocêncio Oliveira, ter de pedir
à bancada de V.Exa. a contribuição do voto, porque
tenho certeza de que quando ela observou a medida
provisória e o projeto de lei de conversão no seu con
texto global localizou muitas coisas de interesse não
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somente dos Deputados do PFL, mas desta Casa e
do Brasil.

Não vamos olhar somente uma árvore, vamos
olhar a floresta. Essa floresta que vamos votar pode
não ser o sonho de todos nós, o desejo de todos
aqueles que querem mudar a política econômica e fa
zer uma reforma tributária para valer, mas é, sem
sombra de dúvida, o que é preciso para que possa
mos transitar do que é hoje para o que queremos
construir.

Por derradeiro, peço à Casa que este seja um
voto garantido, mas não incondicional. Não peço a
rendição de ninguém, tampouco a incondicionalida
de. Há condição sim de fazer o debate efetivo e verda
deiro do Imposto de Renda para tirar a iniquidade que
está embutida nele, para fazer dele um tributo mais
justo na reforma tributária.

Sr. Presidente, peço mais uma vez o voto contra
o destaque, a favor do texto do Deputado Benito
Gama, para que possamos ajudar a fazer um Brasil
melhor. Trata-se de tarefa muito dura e difícil, mas te
nho certeza de que vamos conseguir realizá-Ia.

Muito obrigado.

O SR. GEOOEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, não me sentiria bem com a
consciência se não declarasse de plano meu absolu
to encantamento - a palavra é essa - com o belíssimo
pronunciamento que acabei de ouvir do Líder João
Paulo. Se alguma dúvida eu tinha a respeito dessas
matérias, elas deixaram de existir, talo encantamento
com as palavras do meu companheiro, Líder e amigo
João Paulo.

O nobre Deputado foi extremamente verdadeiro
nas suas ponderações. Vou, contudo, pautar-me exa
tamente no que disse S.Exa. para encaminhar o voto
do PMDB. O Deputado João Paulo foi verdadeiro e fiel
aos acontecimentos quando disse que as Lideranças
do PMDB, do PFL, do PSDB, do PPB e tantos outros
Parlamentares pediram de forma acalorada, veemen
te e condicional a inclusão do Refis e do Simples nes
sa medida provisória. Aceitou o PT o reclamo dos De
putados.

Portanto, mesmo sendo o PMDB contrário ao
dispositivo, por achar que a classe média já deu gran
de contribuição para o ajuste fiscal, para o equilíbrio
das contas; mesmo tendo a noção de que talvez este
fosse o momento de aliviarmos o sofrimento dos as
salariados da classe média, tendo o PT aceitado as
nossas reivindicações de incluir o Refis e o Simples
na MP n° 66, não seria correto nem justo nos furtar-

mos de aceitar a reivindicação do PT, feita por escrito,
de prorrogarmos a alíquota de 27,5% do Imposto de
Renda.

Portanto, Sr. Presidente, tendo a noção exata do
que seja governabilidade e de sua importância para
um governo que se inicia com naturais dificuldades;
reconhecendo o esforço que está fazendo para acer
tar e as tentativas efetivas de sinalizar ao Brasil e ao
mundo uma postura responsável; agindo conforme o
sentimento de solidariedade; respeitando o acordo
costurado com brilhantismo pelo Deputado Benito
Gama, do meu partido; e atendendo ao apelo canden
te do PT, a fim de garantirmos essa receita por mais
um ano, ainda que discordando do mérito da propos
ta, mas em nome do que constantemente chama de
apoio à governabilidade, o PMDB vai encaminhar
voto favorável a esta proposta.

O PMDB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
- SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Parlamentares, o PSDB não foge a
suas responsabilidades. O mesmo PSDB que em maio
passado votou acordo coletivo nesta Casa pela redu
ção da alíquota de 27,5% para 25% entende, até por
solicitação do partido que ora chega ao governo, ainda
que isso seja doloroso, particularmente para a classe
média, que temos de votar com responsabilidade. O
compromisso de mantermos a alíquota em 27,5% por
mais um ano proporcionará ao novo Governo pelo me
nos mais 1 bilhão e 800 milhões de reais.

Sr. Presidente, é preciso que se faça justiça.
Esse valor não irá integralmente para a União, que
deverá ficar com aproximadamente 950 milhões de
reais do total proporcionado pela manutenção da atu
ai alíquota de 27,5%.

Somando-se os 950 milhões de reais que vão fi
car com a União, com mais outro tanto, proporcionado
pela manutenção também da alíquota sobre a Contri
buição Social sobre o Lucro Líquido, dará um montan
te suficiente.

Reitero o que disse ontem, para que o novo Go
verno seja, não direi generoso, mas pelo menos justo
para com aposentados, pensionistas e trabalhadores
brasileiros, a fim de que possamos garantir aos mes
mos pelo menos 240 reais de salário mínimo.

Certamente, o novo Governo terá sensibilidade
para fazer face aos recursos adicionais que estamos
colocando na Lei Orçamentária que será aprovada e
possa proporcionar justiça ao trabalhador brasileiro.

O PSDB é um partido que honra os compromis
sos. Por isso mesmo, tendo sido discutido esse acor-
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do também com o Líder do PT, vamos votar "sim",
pela manutenção do texto.

Lembro ainda que do total de 1,8 bilhão, cerca
de 850 milhões serão distribuídos para Estados e Mu
nicípios, via FPE e FPM, a fim de que eles também te
nham aumento de receita. O momento está a exigir
que tenhamos atenção redobrada para com os entes
da Federação.

Por isso, o PSDB vota "sim", pela manutenção
do texto.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este
destaque não é apenas do nosso partido, na mesma
linha tinha apresentaram destaque também o PST e o
PSDB.

Esclareço ao Plenário e ao País, que me ouve
neste instante, que esta posição do Partido da Frente
Liberal, de redução da alíquota para 25%, a partir de
1° de janeiro, não é de hoje. Quando votamos, em
1999, a Lei n° 9.887, o PFL marcou posição e disse
que só votaria se fosse reduzisse a alíquota máxima
do Imposto de Renda Pessoa Física para 25%, a par
tir de 1° de janeiro.

Referendamos nossa posição, na MP n° 22,
transformada, via projeto de lei de conversão, na Lei
n° 10.451, quando dissemos que a partir de 1° de ja
neiro a alíquota seria de 25%.

Sr. Presidente, fiquei estarrecido com o fato de
Líderes desta Casa, da maior respeitabilidade, subi
rem à tribuna para dizer que em tal país a alíquota é
de 56%, 50%, 45%, mas não dizem que tais países
permitem todo tipo de dedução com educação, saú
de, segurança pública, tudo enfim. Quer dizer,
paga-se muito e recebe-se bons serviços - não é o
caso do Brasil de hoje.

O Dr. Delfim Netto, numa frase muito bem cons
tituída, já dizia: "Paga-se imposto como na Bélgica e
tem-se serviços como na índia".

Sr. Presidente, o PFL neste instante mostra a
sua posição, a sua linha programática. Não venham
dizer que estamos defendendo apenas a classe mé
dia; defendemos o povo brasileiro. Estamos dizendo
alto e bom som que não queremos que o assalariado,
os que recebem em folha e em contracheque tenham
reduzidas suas pequenas economias, visto que em
todos os planos econômicos a classe média foi quem
pagou a conta. Estamos dizendo alto e bom som que
os ricos têm instrumentos de elisão fiscal, artificialis
mos de defesa, e queremos defender aqueles que
nada têm.

Não venham cobrar do PFL coerência, porque
coerência é o instrumento que temos utilizado desde
há muito tempo contra a criação e o aumento de im
postos, taxas e contribuições, na certeza de que isso
desestimula o setor produtivo na geração de renda,
sobretudo na geração de emprego, a maior conquista
social do cidadão. O PFL sente-se, então, muito à
vontade neste momento.

Agradeço ao Partido Socialista Brasileiro (PSB),
a coerência ao votar pelo povo, de acordo com sua
consciência. Agradeço, porque não estamos sós. Não
estamos na Oposição porque queremos, mas porque
o povo brasileiro assim quis e disse que PFL, PSDB,
PMDB, PPS, PSB e PTB deveriam ser Oposição e o
PT Governo. Estamos na Oposição porque somos co
erentes, porque o povo brasileiro assim democratica
mente decidiu nas urnas.

O PFL sente-se feliz em ser coerente e respon
sável neste instante. Concluo dizendo: o Brasil que se
prepare, porque daqui para a frente reforma tributária
significa aumento de impostos.

O PFL vota "não".

Obrigado.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, este debate está sendo
muito interessante, porque as posições estão adqui
rindo configuração ideológica.

Sempre estranhei nesta Casa que a esquerda,
em geral, fosse contra tributos, ao contrário do que
ocorre no mundo todo. Em geral, no mundo, os parti
dos liberais, os partidos de centro e de direita são
contra tributos e os mais à esquerda, os de centro-es
querda, a favor. Essa contradição marcou os últimos
oitos anos da Câmara dos Deputados e do Congres
so Nacional.

Pois bem, neste instante, como é de todos co
nhecido, estamos atravessando um momento de tran
sição e, felizmente para o País, os que ganharam o
Governo percebem as dificuldades entre o discurso e
a prática, as dificuldades de conduzir o País num
mundo de crise e, principalmente, de conduzir um
país que tem enorme pressão por gastos sociais.

A verdade, Sr. Presidente, é que por conta das
decisões do Executivo, do Congresso Nacional, das
pressões dos diferentes segmentos da sociedade,
aumentamos os gastos públicos nos últimos anos, os
gastos sociais. Não é por outra razão que o Presiden
te Fernando Henrique acaba de receber um prêmio
na ONU por ter sido o Brasil o país que mais apresen-
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tou avanços na área social. Agora esse aumento de
gastos significou aumento de carga tributária.

Temos que fazer a discussão sobre reforma tri
butária? Temos, mas temos também de saber que
existe outro ângulo da política fiscal que se está dis
cutindo pouco e que deveria ser prioritário, que é a
questão de corte de gastos, de reduzir despesas, o
que temos de enfrentar na reforma da Previdência.

Nesse processo de transição, em que, felizmen
te, a Oposição apresenta um discurso coerente com a
realidade do País e com a realidade governamental,
fizemos um grande acordo, visando assegurar condi
ções de governabilidade ao próximo Governo.

O acordo envolveu o reajuste da alíquota do
Imposto de Renda Pessoa Física, porque a tabela
precisa ser corrigida, e a manutenção da Contribui
ção Social sobre o Lucro Líquido, conforme proposto
pelo Governo e previsto no projeto de lei orçamentá
ria. Incluímos, ainda, o SIMPLES e o REFIS.

Mas há mais, Sr. Presidente. Esse acordo foi fei
to objetivando alcançar outros projetos. Não posso
deixar de mencionar que devemos votá-los ainda
hoje. Chamo a atenção dos colegas para a necessi
dade de ficarmos até tarde neste plenário para votar,
porque estão incluídos também outros pontos, alguns
de receita, outros de melhoria de desempenho de ór
gão público e outros de gastos.

Então, quero lembrar que o acordo envolve a
modernização do INSS e a prorrogação do prazo do
fundo de pagamento da Lei Kandir para os Estados.

Estamos prorrogando o prazo e fixando o valor a
ser pago no próximo ano, deixando para os anos se
guintes a previsão a ser definida na Lei Orçamentária.
Estamos incluindo um conjunto de projetos nesse
acordo.

Não podemos, neste instante, deixar de regis
trar a importância de manter essa alíquota de Imposto
de Renda, por conta do conjunto do acordo e das con
dições de governabilidade para o novo Governo. Não
podemos, de um lado, defender gastos para a União,
com compensação aos Estados pelas perdas da Lei
Kandir. Não podemos defender gastos, como altera
ção do salário mínimo e, simultaneamente, não dar
ao futuro Governo condições de receita.

Portanto, é com essa perspectiva que encami
nhamos o voto "sim", a favor do parecer do Relator,
mantendo o acordo que foi feito praticamente entre to
dos os partidos desta Casa, com exceção do PFL.

Repito: a Liderança do Governo nesta Casa en
caminha o voto "sim".

o SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
no painel eletrônico aparece o Bloco Parlamentar
PCdoB/PSB, mas quero dizer que o partidos estão li
berados para a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V.Exa. já
esclareceu, nobre Deputado Haroldo Lima. O partido
de V.Exa. vota "sim", mas o PSB vota "não". Isso já fi
cou claro para o Plenário.

O SR. HAROLDO LIMA - V.Exa. entendeu per
feitamente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Peço um
segundo de atenção ao Plenário.

Teremos agora a votação deste que é o último
destaque da Medida Provisória n° 66. Posteriormen
te, votaremos algumas emendas a ela relativas.

Há entendimento firmado pela grande maioria
dos Líderes partidários no gabinete da Presidência
obviamente atuo como avalista desse entendimento
-, para que, além desta matéria que concluiremos
dentro de instantes, votarmos em seguida as Medi
das Provisórias nOs 71,73 e 74, que estão trancando
a pauta.

Ainda nesta sessão, comunico que foram retira
das três urgências constitucionais que trancavam a
pauta. Trata-se das seguintes Mensagens encami
nhadas pelo Exmo Sr. Presidente da República:

MENSAGEM N° 1.075

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a
urgência pedida com apoio no § 1° do art. 64 da Cons
tituição Federal para o Projeto de Lei n° 6.825, de
2002, que "Institui os tributos, as tarifas, as multas e a
obrigação de contratação de seguro que especifica",
enviado ao Congresso Nacional com a Mensagem n°
354, de 2002.

Brasília, 11 de dezembro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N° 1.076

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a
urgência pedida com apoio no § 1° do art. 64 da Cons
tituição Federal para o Projeto de Lei n° 6.870, de

...~--.-,-,.---_. ---------_._----..
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2002, que "Altera a redação do parágrafo único do art.
14 da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil", enviado ao Congresso Nacional
com a Mensagem n° 406, de 2002

Brasília, 11 de dezembro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N° 1.077

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar
seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a
urgência pedida com apoio no § 1° do art. 64 da Cons
tituição Federal para o Projeto de Lei n° 6.992, de
2002, que "Autoriza a instituição da Companhia Do
cas de Sepetiba SA e a cisão da Companhia Docas
do Rio de Janeiro S.A." enviado ao Congresso Nacio
nal com a mensagem n° 493, de 2002

Brasília, 11 de dezembro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ainda
nesta sessão votaremos o Projeto de Lei n° 7.015-C,
que trata do Fundo Constitucional do Distrito Federal,
para o qual acredito que existe acordo.

Na seqüência, votaremos ainda as urgências ur
gentíssimas relativas aos Projetos de Lei Comple
mentar nOs 347 e 349, matérias relativas à prorroga
ção do Fundo de Compensação da Lei Kandir. Está
na pauta, logo após a votação dessas urgências, a
votação da Taxa de Iluminação Pública, em primeiro
turno, uma proposta de emenda constitucional. Depo
is, esta Presidência pretende encerrar a sessão e
convocar imediatamente sessão extraordinária para
votação do mérito das duas urgências às quais me re
feri agora.

Esse é o conjunto das medidas do grande esfor
ço que pretendo, obviamente se houver a colabora
ção dos Srs. Parlamentares, concluir ainda hoje ou
quando for possível, alertando que amanhã, quin
ta-feira, vencerá o prazo da Medida Provisória n° 75,
que passa a trancar a pauta.

Portanto, houve, no gabinete da Presidência,
entendimento entre os Srs. Líderes no sentido de que
todas essas matérias fossem votadas. Por isso, darei
a agilidade possível a esse processo de votação, con
tando, obviamente, com a compreensão e a colabora
ção dos Srs. Parlamentares.

O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer
um complemento à fala de VExa. No conjunto das
medidas que acordamos está a votação da Contribui
ção de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE,
matéria importante e que achamos fundamental que
conste do acordo que fizemos na sala de VExa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Fica o re
gistro de que realmente houve entendimento, só que
referente a sessão do Congresso Nacional. Referi-me
apenas às matérias relativas a sessões da Câmara
dos Deputados. Uma sessão do Congresso poderia
ocorrer em seguida ainda - e existe essa disposição
do Senado - ou, então, talvez, amanhã cedo.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, in
dago se chegou à Mesa requerimento de inversão de
pauta para as matérias relativas à Lei Kandir e à Taxa
de Iluminação Pública - TI P, para que votemos prime
iro o projeto da TIP e o da Lei Kandir. Houve algum re
querimento ou algum acordo entre as Lideranças?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Eu até
tive informações de que estava sendo encaminhado
às Lideranças requerimento nessa direção, mas, na
verdade, as questões relativas à Lei Kandir só pode
rão ser votadas depois da TIP.

Votaremos nesta sessão as urgências constitu
cionais. Em seguida, consta da pauta a TIP.

Como não tenho criado precedente para vota
ção de urgências constitucionais e mérito na mesma
sessão, depois de encerrar esta sessão, convocarei
sessão extraordinária para votação da Lei Kandir.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, V.Exa. fará sessão deliberativa amanhã?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deixarei
essa decisão para o final desta sessão.

No entanto, alerto que, a partir de amanhã, a
Medida Provisória n° 75, que ainda não foi negociada
e tem alguma complexidade, tranca a pauta.

Por isso, apelo para os Srs. Deputados que, num
enorme esforço que chamaria de pré-natalino, fiquem
aqui até a hora que for necessária para a conclusão
dessas votações.

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.
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o SR. BETO ALBUQUERQUE (Sloco/PSS 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, parece-me que V.Exa. não listou nas urgências
o Projeto de Lei n° 6.770, que regulamenta a CIDE.
Havia unanimidade dos Líderes nesse pedido de ur
gência.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nessa
matéria ainda não foi feito acordo pelos Srs. Líderes.
Se fizerem, esta Presidência, com muita alegria, vai
colocá-Ia em votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está em
votação o art. 64 do projeto de lei de conversão n°
31/02, destacado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Sr. De
putados que forem pela manutenção do dispositivo
permaneçam como se acham.(Pausa)

APROVADO.

Está mantido o texto.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Será feita
a verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema
eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela
independência do Poder Legislativo, votamos "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Srs. De
putados, reitero que as votações que anunciei há
pouco demandarão voto nominal dos Srs. Parlamen
tares. Trata-se de emenda à Constituição e de lei
complementar. Portanto, necessitamos de quorum
qualificado em ambas as matérias.

Reitero a necessidade de os Srs. Parlamentares
permanecerem no plenário.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTS - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Partido Trabalhista Brasileiro vota "sim". Comunico
aos companheiros de partido que é uma decisão fe
chada de bancada o voto "sim".

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, regis
tro a visita que fez hoje o Prefeito de Angra dos Reis,
Fernando Jordão, ao Ministro Euclides Scalco, ao
Chefe de Gabinete do Ministro Pedro Parente e ao Mi
nistro Luciano Barbosa, ao lado dos Deputados Ale
xandre Santos e Luiz Sérgio e da Governadora Bene
dita da Silva. Essas autoridades do Estado do Rio de
Janeiro conseguiram a edição da Portaria nO 858, que
amanhã será publicada no Diário Oficial da União.

Já há o reconhecimento por parte do Ministério
da Integração Nacional do estado de calamidade pú
blica em Angra dos Reis, e neste momento está sen
do editada medida provisória contendo o valor de 22
milhões e 65 mil reais para atender à população da
quele Município do Estado do Rio de Janeiro.

Assim, o Governo Fernando Henrique Cardoso
cria a possibilidade de atendimento rápido àquela po
pulação. Já o Ministro, a Governadora e o Prefeito fi
zeram grande acordo para que a Prefeitura de Angra
dos Reis tenha as condições mínimas para a recupe
ração da cidade.

Parabenizo o Ministro Luciano Barbosa, a Go
vernadora Benedita da Silva e o Prefeito Fernando
Jordão, que estão em Brasília.

Nós, Deputados da bancada do Estado do Rio de
Janeiro, ficamos muito felizes ao saber que o Governo
Fernando Henrique Cardoso liberará 22 milhões e 65
mil reais para a recuperação de Angra dos Reis.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comu
nico que a Comissão Parlamentar de Inquérito que
tratou da CPMF, depois de seis meses de trabalhos,
teve o relatório final aprovado por unanimidade.
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Saúdo o Presidente Átila Lins, o Deputado Pom
peo de Mattos, que requereu a CPI, todos os Parla
mentares que compõem a Comissão e o corpo técni
co da Casa que tanto nos auxiliou para chegarmos a
um relatório final bem fundamentado, de 144 laudas,
o qual mostra que temos de nos preocupar com a sa
úde no Brasil.

Sr. Presidente, as reclamações do ex-Ministro
Adib Jatene foram constatadas no meu relatório.

O piso orçamentário para a saúde desde 1995 é
de 1,9% do PIB. Apresentarei nos próximos dias pro
jeto de lei complementar para que possamos resgatar
a luta iniciada por Adib Jatene, a fim de que a saúde
tenha as fontes iniciais, que eram exatamente 1,9%
do PIB, acrescidas de 0,6% da CPMF, chegando ao
percentual de 2,5% do PIB. Isso significa acréscimo
de 13 bilhões de reais na área da saúde.

Agradeço a todos os pares que tanto ajudaram
para o resultado final dessa Comissão Parlamentar
de Inquérito.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, quero fazer apelo aos Deputados do
PSDB para que venham ao plenário votar. Além des
ta, haverá pelo menos mais três votações nominais
esta noite.

O SR. WAGNER ROSSI- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome da Liderança do PMDB, solicito aos Deputados
do partido que permaneçam em plenário para as su
cessivas votações.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência comunica ao Plenário que, em entendimento
com o Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado
da República, estará encaminhando amanhã requeri
mento de prorrogação dos trabalhos da Câmara dos
Deputados e do Senado da República até o dia 20 de
dezembro, para concluirmos também a votação do
Orçamento-Geral da União.

As matérias constantes da pauta dessa prorro
gação serão apresentadas aos Srs. Parlamentares
até o final desta semana.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de comentar os trabalhos desenvolvidos pela Co
missão Parlamentar de Inquérito que investigou o
narcotráfico.

Vemos que os membros de todas as quadrilhas
indiciadas pela CPI estão sendo presos, a exemplo de
Leonardo Dias Mendonça. Fizemos um demonstrati
vo na CPI do Narcotráfico dos traficantes que estão
presos. Também fizemos um protesto no momento
em que ele foi solto e dissemos tratar-se de um absur
do. Todavia, parece que não era tanto; parece que ha
via alguma coisa por trás dessa soltura.

Sr. Presidente, quero registrar que, com a bene
volência de V.Exa., criamos a Comissão Permanente
de Combate ao Crime Organizado, brilhantemente
presidida pelo Deputado Ronaldo Vasconcellos, a
qual também já está mostrando seus resultados, a
partir de um seminário. Estaremos apresentando pro
postas concretas de combate ao crime organizado.

Saibam, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que é possível enfrentar o crime organizado e ven
cê-lo. Durante as Presidências do Deputado Michel
Temer e de V.Exa., esta Casa apoiou a CPI do Narco
tráfico, que está sendo agora corroborada, em todos
os sentidos, por indiciamentos e pedidos de prisão.

Felizmente, tivemos esse importante apoio e o
resultado do nosso trabalho aparece agora.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência conclama os Srs. Deputados que ainda não
votaram a fazê-lo rapidamente, pois encerraremos
em seguida a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra, pela ordem, o Deputado Agnaldo Muniz.

O SR. AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS - RO.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, de noite um anjo do
Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para
fora, disse: "Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao
povo todas as palavras desta vida". Atos, 5,19.

Uma data como esta, o Dia da Bíblia, podemos
dizer que já tem mais de 4 séculos de sua primeira co
memoração. De fato, a meados do século XVI deci
diu-se pela definição de um dia especial em que se fa
vorecesse a leitura da Bíblia, o que ocorre a cada de
zembro.
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Está certo que, no Brasil, essa comemoração
tardou um pouco mais. Os primeiros evangelistas, ou
seja, os primeiros pregadores da Bíblia começaram a
aportar ao Brasil no século XIX, enfrentando, como
não poderia deixar de ser, todas as dificuldades de
correntes do fato de a Igreja Católica ser, no período
do Império e por conta mesmo da Constituição do
País, a religião oficial do Estado, com seus dignitários
nomeados pelo próprio Imperador.

Mas, antes do final daquele século, o trabalho
pertinaz dos pregadores não só ia permitindo se am
p�iasseo número de templos existentes como, ainda,
popularizou a leitura continuada do livro, fazendo
aquilo que o anjo determinou aos apóstolos presos:
chegar ao templo e pregar para o povo todas as pala
vras desta vida!

E onde, desde então, encontraremos essas pa
lavras de toda a vida senão na Bíblia, seja em suas
narrativas históricas, seja na apresentação da unicida
de divina, o Deus único que é o grande legado do juda
ísmo para a humanidade. Enfim, em qualquer de seus
livros, do Gênese ao Apocalipse, o homem pode conse
guir refrigério para suas dores, esperança para seu de
sespero, certeza para suas dúvidas. Profetas ouviram
do Senhor sobre a indicação dos caminhos, a decisão
de disputas, a construção dos templos votivos. E, um a
um, dentro dessa grandeza que é divinamente genial,
cumpriram suas determinações e conseguiram levar à
liberdade e à felicidade o povo de Deus.

Esta a missão de todos os que, hoje, lêem a Bí
blia e fazem com que o livro seja lido por mais e mais
pessoas, sendo, como se sabe que é, a obra impres
sa mais vendida e mais lida por toda a humanidade.

Assim, nesta data, quando as palavras dos
apóstolos podem e devem ser recordadas, difundidas
e sobretudo compreendidas em sua essência huma
na e divina, é uma honra poder valer desta tribuna
para, em meu nome pessoal e no de todos os compa
nheiros da bancada do Partido Popular Socialista
nesta Casa, louvar aquilo que estamos contingencia
dos a entender como todas as palavras desta vida.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. MAGNO MALTA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL - ES. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero neste momento corroborar a
fala do Deputado Moroni Torgan, no sentido de que se
ainda temos coisas boas e significativas no Brasil, a

Polícia Federal, a despeito dos problemas, é uma
dessas coisas boas; fez o brilhante trabalho de pren
der Leonardo, narcotraficante internacional, indiciado
pela CPI do Narcotráfico, num relatório feito pelos De
putados Celso Russomanno, Laura Carneiro e Moro
ni Torgan.

Leonardo estava ligado a Desi Bouterse,
ex-Presidente do Suriname. Leonardo descia no ae
roporto daquele país para receber armas das mãos
do Exército e levar para as FARC, em troca de cocaí
na, que trazia para nosso País. Em consonância,
mantinha relação com Fernando da Costa Beira-Mar
para matar nossas crianças e desmoralizar a socie
dade brasileira.

Para nossa tristeza, um ano após a prisão de
Leonardo, efetuada pela Polícia Federal em conjunto
com a CPI do Narcotráfico, a Justiça colocou esse
narcotraficante internacional, condenado na Holanda
junto com outros elementos da quadrilha, em liberda
de. E pior: devolveu seus aviões, suas fazendas e os
carros comprados com o dinheiro do sangue das cri
anças e das famílias brasileiras.

Estamos felizes, Sr. Presidente, com o fato de
que a Polícia Federal consertou a situação: Leonardo
voltou para a cadeia, descobriram-se suas ligações
políticas, descobriu-se sua ligação definitiva com Fer
nando da Costa Beira-Mar. Um narcotraficante inter
nacional foi desarticulado em solo brasileiro.

Está de parabéns esta Casa, porque o então
Presidente Michel Temer, que deixou a presidência
para que VExa. tão bem a assumisse, deu-nos todo o
apoio. Ao final desta Legislatura, é preciso registrar o
apoio desse grande Presidente, sem o qual a CPI não
teria chegado a lugar algum.

Sr. Presidente, quero também agradecer a
VExa. Após ouvir os clamores da rua e ler o relatório
final da CPI do Narcotráfico, que propunha a esta
Casa a criação permanente de uma Comissão de Se
gurança, V.Exa., eleito Governador de Minas Gerais,
assim o fez e deu esse significativo presente à socie
dade brasileira.

E quero, nesse final de Legislatura, uma vez
que fui eleito Senador, agradecer ao Líder do PFL
Inocêncio Oliveira. S.Exa. não me conhecia, visto que
eu estava há apenas três meses nesta Casa, deu-me
a possibilidade de presidir a maior CPI que este País
já viu: a CPI do Narcotráfico. Por isso, sou grato, Sr.
Presidente. E os resultados agora começam a apare
cer de forma significativa, para alegria de todos nós.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

, ,_, ••_.,._ _., ,.. IIIt<__.,._.._
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265
127

4
396

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui in
formado de que uma empresa responsável por servi
ços terceirizados desta Casa fugiu com o dinheiro
que pagaria aos ascensoristas, aos funcionários da
limpeza e outros. Eles estão desesperados.

Pelo contrato existente, a Câmara é obrigada a
fazer o ressarcimento em casos como este. Então,
faço apelo a V. Exa. para que essas pessoas recebam
o que lhes é devido antes do Natal e não sejam preju
dicadas pela atitude de uma empresa irresponsável
que fugiu com nosso dinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Fica re
gistrado o apelo de VExa., apesar de desnecessá
rio, porque sabe VExa. que tudo o que a lei permitir
esta Presidência fará.

O SR. GERSON PERES - O que abunda não
prejudica.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en
cerrada a votação.

O SR. PHILEMON RODRIGUES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PL 
MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, votei de acordo com a Liderança do PL.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
como PPB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta Pre-
sidência vai anunciar o resultado:

VOTARAM:

Sim:
Não:
Abstenções:
Total:

É APROVADO O DISPOSTlVo.
Portanto, fica mantido o texto.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Proposição: MPV W 66/2002 - DVS - ART.
64 (PRORROGA ALíQUOTA 27,5% DO IR PF)

Início Votação: 11/12/200220:11
Fim Votação: 11-12-2002 20:27

PRESIDIRAM A VOTAÇÃO: Aécio Neves 
17:25

RESULTADO DA VOTAÇÃO:

Sim: 265
Não: 127
Abstenção: 4

Total da Votação: 396

Orientação

PFL- Não
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT -Sim
PPB-Sim
PTB-Sim
PDT/PPS - Sim
PUPSL-Sim
PSB/PCdoB - Liberado
GOv. - Sim

Art. 171

Total quorum: 397
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Airton Cascavel PPS PDT/PPS Sim
Alceste Almeida PL PUPSL Sim
Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PFL Não
Robério Araújo PL PUPSL Sim
Salomão Cruz PFL Não
Total Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Não
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCdoB Não
Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil Juarez PMDB Não
Sérgio Barcellos PFL Não
Total Amapá: 7

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Deusdeth Pantoja PFL Não
Elcione Barbalho PMDB Sim
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Gerson Peres PPB Não
Giovanni Queiroz POT POT/PPS Sim
José Priante PMOB Sim
Nicias Ribeiro PSOB Não
Nilson Pinto PSOB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Renildo Leal PTB Sim
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCdoB Sim
Vic Pires Franco PFL Não
Zenaldo Coutinho PSOB Sim
Total Pará: 14

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSOB Abstenção
Átila Lins PFL Não
Francisco Garcia PFL Não
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Não
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCdoB Sim
Total Amazonas: 7

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS POT/PPS Sim
Confúcio Moura PMOB Sim
Eurípedes Miranda POT POT/PPS Sim
Expedito Júnior PSOB Não
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondonia: 5

ACRE

Clóvis Queiroz PFL Não
João Tota PPB Sim
Márcio Bittar PPS POT/PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSOB Abstenção
Zila Bezerra PTB Sim
Total Acre: 7

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Não
Igor Avelino PMOB Sim
João Ribeiro PFL Não
Pastor Amarildo PPB Sim
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMOB Sim
Cesar Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
Gastão Vieira PMOB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCdoB Não
Neiva Moreira POT POT/PPS Sim
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMOB Sim
Remi Trinta PL PUPSL Sim
Roberto Rocha PSOB Sim
Sebastião Madeira PSOB Não
Total Maranhão: 11

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Chiquinho Feitosa PSOB Sim
Crescêncio Pereira Jr. PFL Sim
Eunício Oliveira PMOB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCdoB Sim
José Linhares PPB Não
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSOB Sim
Marcelo Teixeira PMOB Sim
Mauro Benevides PMOB Sim
Moroni Torgan PFL Não
Nelson Otoch PSOB Não
Raimundo Gomes de Matos PSOB Não
Vicente Arruda PSOB Sim
Total Ceará : 15

PIAuí
Átila Lira PSOB Sim
B. Sá PSOB Sim
Ciro Nogueira PFL Não
Gessivaldo Isaias PMOB Sim
Heráclito Fortes PFL Não
Marcelo Castro PMOB Sim
Mussa Oemes PFL Não
Roberto John PT Sim
Themístocles Sampaio PMOB Sim
Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Carlos Alberto Rosado PFL Não
Henrique Eduardo Alves PMOB Sim
Iberê Ferreira PTB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Ney Lopes PFL Não
Total Rio Grande do Norte: 5
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PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abílio PSDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Damião Feliciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Wilson Braga PFL Sim
Total Paraíba : 9

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCdoB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCdoB Não
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCdoB Não
Inocêncio Oliveira PFL Não
João Colaço PSDB Sim
Joaquim Francisco PFL Não
Joel De Hollanda PFL Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PSDB Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Pedro Eugênio PT Sim
Ricardo Fiuza PPB Sim
Salatiel Carvalho PMDB Sim
Sérgio Guerra PSDB Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim
Total Pernambuco: 20

ALAGOAS

Augusto Farias PPB Não
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCdoB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Não
João Caldas PL PLlPSL Sim
José Thomaz Nonô PFL Não
Luiz Dantas PTB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Não
Total Alagoas: 8

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PPB Não
Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim

Jorge Alberto PMDB Sim
Total Sergipe: 3

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL Não
Benito Gama PMDB Sim
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PMDB Sim
Eraldo Tinoco PFL Não
Félix Mendonça PTB Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCdoB Sim
Jaime Fernandes PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Não
João Leão PPB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
Jorge Khoury PFL Não
José Carlos Aleluia PFL Não
José Lourenço PMDB Sim
José Rocha PFL Não
Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PMDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Moreira PFL Não
Mário Negromonte PPB Sim
Milton Barbosa PFL Não
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Braga PFL Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PFL Sim
Roland Lavigne PMDB Não
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PFL Não
Total Bahia : 35

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSDB Art. 17
Antônio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL Não
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Carlos Melles PFL Não
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Não
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Custódio Mattos PSDB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Sim
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PTB Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário de Oliveira PST Não
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Sim

Osmânio Pereira PSDB Sim

Paulo Delgado PT Sim
Pimenta da Veiga PSDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB Sim

Silas Brasileiro PMDB Abstenção

Tilden Santiago PT Sim

Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Total Minas Gerais: 41

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB Não
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Não
José Carlos Fonseca Jr. PFL Não
Magno Malta PL PUPSL Sim

Marcus Vicente PPB Não
Nilton Baiano PPB Não

Rita Camata PMDB Não
Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCdoB Não
Almerinda de Carvalho PPB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Candinho Mattos PSDB Não
Carlos Santana PT Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PPB Sim
Francisco Silva PST Não
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB Sim
João Sampaio PDT PDT/PPS Sim
Jorge Bittar PT Sim
Laura Carneiro PFL Não
Luiz Sérgio PT Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PSB PSB/PCdoB Não
Miro Teixeira PDT PDT/PPS Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB Não
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Gripp PL PUPSL Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Simão Sessim PPB Sim
Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Sim
Wanderley Martins PSB PSB/PCdoB Não
Total Rio de Janeiro: 28

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
André Benassi PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Ary Kara PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PPB Não
Chico Sardelli PFL Não
Corauci Sobrinho PFL Não

._---------_.
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Cunha Bueno PPB Não
De Velasco PSL PUPSL Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCdoB Não
Dr. Hélio PDT PDT/PPS Sim
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim
Gilberto Kassab PFL Não
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Eduardo Dado PDT PDT/PPS Não
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Não
José Aníbal PSDB Sim
José de Abreu PTN Não
José Dirceu PT Sim
José Genoíno PT Sim
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Lamartine Posella PMDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB Não
Medeiros PL PUPSL Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Não
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Não
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Wagner Rossi PMDB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zé índio PMDB Sim
Total São Paulo: 55

MATO GROSSO

Murilo Domingos PTB Sim
Pedro Henry PPB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Não
Teté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSDB Não
Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jofran Frejat PPB Não
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Sim
Tadeu Filippelli PMDB Não
Wigberto Tartuce PPB Não
Total Distrito Federal: 7

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Sim
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Jovair Arantes PSDB Não
Juquinha PL PUPSL Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Não
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Canedo PSDB Não
Pedro Chaves PMDB Sim
Roberto Balestra PPB Não
Ronaldo Caiado PFL Não
Vilmar Rocha PFL Não
Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB Não
Marisa Serrano PSDB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PSDB Sim
Alex Canziani PSDB Sim
Chico da Princesa PSDB Sim
Dilceu Sperafico PPB Não
Dr. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PT Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
lris Simões PTB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PPB Sim
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Luciano Pizzatto PFL Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Márcio Matos PTB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odílio Balbinotti PSDB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim
Santos Filho PFL Não
Werner Wanderer PFL Não
Total Paraná : 24

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Não
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMDB Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Eni Voltolini PPB Não
Fernando Coruja PDT PDT/PPS Sim
Gervásio Silva PFL Não
Hugo Biehl PPB Abstenção
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PPB Não
Leodegar Tiscoski PPB Não
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL Não
Renato Vianna PMDB Sim
Serafim Venzon PDT PDT/PPS Sim
Vicente Caropreso PSDB Sim
Total Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT PDT/PPS Sim
Alceu Collares PDT PDT/PPS Sim
Ary José Vanazzi PT Sim
Beto Albuquerque PSB PSB/PCdoB Não
Darcísio Perondi PMDB Não
Edir Oliveira PTB Sim
Enio Bacci PDT PDT/PPS Não
Esther Grossi PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCdoB Não
Fetter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Henrique Fontana PT Sim
Júlio Redecker PPB Não
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Sim
Nelson Proença PPS PDT/PPS Sim

Osmar Terra PMDB Sim

Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim

Paulo Paim PT Sim

Pompeo de Mattos PDT PDT/PPS Sim

Tarcisio Zimmermann PT Sim
Telmo Kirst PPB Não

Wilson Cignachi PMDB Não

Veda Crusius PSDB Sim

Total Rio Grande do Sul: 25

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Estão
prejudicados os destaques da bancada do PST e da
bancada do PSDB, referentes ao art. 64.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa emenda de redação, assinada pelo Deputado
José Carlos Aleluia:

EMENDA DE REDAÇÃO

"Dê-se à letra bdo inciso VII do art. 8° a seguinte
redação.:

Art.8° ..

VII .

b) praticadas com os produtos relacio
nados na legislação sobre a substituição tri
butária PIS/Pasep."

Justificativa

A emenda visa evitar interpretações alheias ao
real propósito da regra, com repercussão negativa
para o contribuinte sobre os produtos sujeitos à substi
tuição tributária do PIS. Da forma como está, o disposi
tivo dá margem ao entendimento de que tais produtos
seriam tributados por dois regimes simunaneamente:
um, não-cumulativo, na operação de venda pelo fabri
cante ou importador (operação própria), outro, cumula
tivo, ocasião do recolhimento antecipado por substitui
ção referente às operações subseqüentes.

Sala das Sessões, dezembro de 2002. - José
Carlos Aleluia, Vice-Líder do PFL. Inocêncio Olive
ira, Líder do PFL. Odelmo Leão, Líder do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência comunica que não acatou essa emenda de re
dação por ela referir-se ao mérito da matéria, o que
não cabe nesse momento da votação, e pede a com
preensão do ilustre Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa outra emenda de redação que, na verdade, tra-
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ta apenas da tradução para a língua-pátria de algu
mas expressões constantes do texto em inglês:

EMENDA DE REDAÇÃO

Altere-se a redação do art. 40 para a
seguinte:

"Art. 40 . Sem prejuízo do disposto no
art. 39, a pessoa jurídica poderá, ainda, ex
cluir, na determinação do lucro real, valor
equivalente a cem por cento do dispêndio
total de cada projeto que venha a ser trans
formado em depósito de patente, devida
mente registrado no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI), e, cumulativa
mente, em pelo menos umas das seguintes
entidades de exame reconhecidas pelo Tra
tado de Cooperação sobre Patentes ("Pa
tent Cooperation Treaty" - PCT).

I - Departamento Europeu de Paten
tes ("European Patent Office');

/I - Departamento Japonês de Paten
tes ("Japan Patent Oftice');

11I - Departamento Norte-Americano
de Patentes e Marcas ("United States Patent
and Trade Mark Office';'.

Justificativa

A alteração proposta não envolve mérito. Objeti
va apenas atender a Lei Complementar n° 95, de 1998,
que dispõe sobre a elaboração, a redação, a a~eração

e a consolidação das leis, conforme determina o pará
grafo único do art. 59 da Constituição Federal.

Sala das Sessões, em de dezembro de 2002. 
José Carlos Aleluia, Vice-Líder do PFL; Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL; eOdelmo Leão, Líder do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Essas ex
pressões estão em inglês no texto. O ilustre Deputado
José Carlos Aleluia, contribuindo para o fortalecimen
to da língua-pátria, nos explica o que elas significam:
Departamento Europeu de Patentes, Departamento
Japonês de Patentes e Departamento Norte-Ameri
cano de Patentes e Marcas.

O SR. BENITO GAMA (PMDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves)- Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. BENITO GAMA (PMDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
cordo com a emenda do Deputado José Carlos Alelu
ia. Porém, é necessário manter o texto em inglês por-

que há vários departamentos de patentes no Japão,
nos Estados Unidos e na Europa, além desses.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ficam as
duas versões?

O SR. BENITO GAMA - Fica essa versão por
que não se traduz nome em inglês.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Até para
os que aqui não saibam o português e possam ter fa
cilidade em conhecer o texto em inglês.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos a emenda de redação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem favoráveis permaneçam como se acham.
(Pausa).

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
Mesa outra Emenda de Redação:

EMENDA DE REDAÇÃO

Altere-se a redação do artigo 41 para
a seguinte:

Art. 41 ..

I - Departamento para Harmonização
do Mercado Interno. ("Office for the Harmo
nization of the Internai Market - OHIM").

11- Departamento Norte-Americano de
Patentes e Marcas. ("United States Patent
and Trade Mark Office").

Justificativa

A alteração proposta não envolve mérito. Objetiva,
apenas, atender à Lei Complementar n° 95 de 1998,
que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e
a consolidação das leis, conforme determina o parágra
fo único do art. 59 da Constituição Federal.

Sala das Sessões, em de dezembro de 2002.
- José Carlos Aleluia, Vice-Líder do PFL. Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL. Odelmo Leão, Líder do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos a emenda de redação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os que fo
rem favoráveis à emenda de redação permaneçam
como se acham. (Pausa).

Aprovada.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.
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o SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a língua portuguesa agradece.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É verda
de. Acho adequado.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - E o cidadão
brasileiro vai poder entender o projeto de lei.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É verda
de. A Presidência agradece a V.Exa. a contribuição.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Peço a
atenção dos Líderes para a seguinte matéria. Ela só
será submetida a votos se houver unanimidade do
Plenário.

Sobre a mesa a seguinte:

EMENDA DE REDAÇÃO

Dê-se ao texto oferecido ao caput do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 1996, pelo art. 49 do Projeto de Lei de
Conversão nO 31, de 2002, apresentado à Medida
Provisória n° 66, de 2002, a seguinte redação:

':411. 74. O sujeito passivo que apurar
crédito, inclusive os reconhecidos por sen
tença judicial, transitada em julgado, relativo
a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utili
zá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele órgão".

Sala das Sessões, em 11 de dezembro de 2002.
- Assinam: Ricardo Berzoini, Vice-Líder do PT; Ino-
cêncio Oliveira, Líder do PFL; Wagner Rossi,
Vice-Líder do PMDB; Dr. Hélio, Bloco Parlamentar
PDT/PPS; Miro Teixeira, Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS; Walfrido Mares Guia, PTB; Odelmo Leão,
Líder do PPB; João Paulo, Líder do PT; Jutahy Juni
or, Líder do PSDB; José Antonio Almeida, Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB; Haroldo Lima,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB; Lin
coln Portela, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPSL; Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PTB;
Severino Cavalcanti, PPB; Luiz Carlos Hauly,
Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A única
condição para que esta matéria seja submetida a voto
é a unanimidade do Plenário e a compreensão da sua
adequação.

Consulto, em primeiro lugar, o Relator Benito
Gama.

O SR. BENITO GAMA (PMDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a matéria é realmente da maior importância, mas
esse artigo muda substancialmente o mérito dela.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Exata
mente por essa questão que só a colocaremos em vo
tação se houver unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consulto
o PT.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de ver o texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está assi
nado pelos Líderes João Paulo e Ricardo Berzoini.

Submeto-a a exame porque teve apoio unânime
da Liderança, o que não basta para colocá-Ia em vo
tação.

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 (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Partido da Frente Liberal está de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há assi
natura de todos os Líderes, parece-me, e foi distribuí
da em plenário.

Com a palavra o Líder Alexandre Cardoso.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, só quero confirmar a assinatura Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está assi
nado pelos Líderes Haroldo Lima, José Antonio Alme
ida, Miro Teixeira.

O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou
o Relator da Emenda n° 75, que acatei. O sujeito pas
sivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribui
ção administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos...

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Biolchi, esta matéria à qual se refere V.Exa. será pau
tada para votação no início da sessão de amanhã.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Indago,
em relação a essa matéria, se há alguma voz discor
dante. (Pausa.)

Não havendo, submeto-a ao Plenário.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
não sou Governo. Sou Oposição. Mas esta prática au
menta a base monetária, é moeda nova. É preciso
que se estudo sobre ela. Estamos admitindo transa
ção de crédito.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - VExa.
objeta à votação?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, nem consigo entender como o novo Governo
aceita isso. Se eles disserem de novo que aceitam
conscientemente, concordo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
José Carlos Aleluia, a posição de V Exa. é contrária?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, minha posição é no sentido de alertar o novo Go
verno. Mas, se entendem que podem aumentar a mo
eda em circulação, concordo.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
está havendo consenso. Esse é o problema.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nobre
Deputado, até agora ninguém encaminhou contraria
mente. Diga que não concorda.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Estamos reti
rando a matéria. Não há consenso.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
bem, a matéria não será submetida à votação porque
o PT se manifesta contrariamente a ela. Ela voltará a
ser apreciada na Medida Provisória n° 75.

O SR. PAULO KOBAYASHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, acompanhei o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa emenda de redação apresentada pelo ilustre
Relator, Deputado Benito Gama:

EMENDA DE REDAÇÃO

"Dê-se ao inciso VII do artigo 26 do
Projeto de Lei de Conversão nO 31 , de 2002,
a seguinte redação:

Art.26 .
VII - creches, pré-escolas, escolas de ensi
no fundamental e ensino médio, cursos pro
fissionalizantes e de idiomas."

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Benito Gama - Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Benito Gama, para justificar.

O SR. BENITO GAMA (PMDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, essa emenda se refe
re ao enquadramento das escolas no SIMPLES.
Ontem, na nomenclatura, registramos escolas de 1° e
2° graus.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos a emenda de redação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os que fo
rem favoráveis à emenda permaneçam corno se
acham (Pausa.)

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a

Mesa mais uma emenda do Relator, Deputado Beni
to Gama:

EMENDA DE REDAÇÃO

Dê-se ao inciso I do artigo 8° do Proje
to de Lei de Conversão n° 31, de 2002, a
seguinte redação:

"Art.8° .
I - as pessoas jurídicas referidas nos

§§ 6°, 8° e 9° do art. 3° da Lei n° 9.718, de
27 de novembro de 1998, e da Lei n° 7.102,
de 20 de junho de 1983".

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Benito Gama - Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa
lavra o Deputado Benito Gama.

O SR. BENITO GAMA (PMDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Trata-se da lei citada e distribuída on
tem, apenas acrescida da data em que foi promulgada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos a emenda de redação.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os que fo
rem favoráveis permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
a Mesa outra Emenda do ilustre Deputado Ronaldo
Caiado:

EMENDA

Insira-se no art. 26 o seguinte:

"
VII - estabelecimentos prestadores de

serviços de saúde.

Justificativa

A inserção dos estabelecimentos prestadores
de serviços de saúde entre os optantes pelo
SIMPLES é justificada pelo grande número de pesso
as jurídicas que iriam ser favorecidas com essa siste
mática, o que permitiria maior formalidade no setor,
maior recolhimento de impostos e aumento de em
prego.

Sala das Sessões, em de dezembro de 2002.
- Ronaldo Caiado, Vice-Líder do PFL, Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL, Pauderney Avelino, Vice-Lí
der do PFL, José Carlos Aleluia, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
indefere, porque não é mais possível fazer emendas
em plenário.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, escla
reço a V.Exas. que a emenda foi acatada pelo Relator.
Cumprimento o Líder Inocêncio Oliveira e o Relator
Benito Gama, porque a emenda inclui estabeleci
mentos que prestam serviços na área de saúde, o
que significa que 65% dos pequenos hospitais e clíni
cas do País passam a ter prerrogativa de serem inclu
ídos no SIMPLES.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Ronaldo Caiado, a Presidência cumprimenta V. Exa.
pelo esforço em incluir os pequenos hospitais no
SIMPLES, alterando o texto do Relator. Ontem, neste
plenário, o seu empenho foi ressaltado.

O SR. RONALDO CAIADO - Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação fi
nal do projeto de lei de conversão nO 31-a, de 2002.

Dispõe sobre a não cumulatividade na cobrança
da contribuição para os Programas de Integração So
cial (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep), nos casos que especifica; sobre o
pagamento e o parcelamento de débitos tributários
federais, a compensação de créditos fiscais, a decla
ração de inaptidão de inscrição de pessoas jurídicas,
a legislação aduaneira, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Cobrança não cumulativa do PIS e do PASEP

Art. 1° A contribuição para o PIS/Pasep tem
como fato gerador o faturamento mensal, assim en
tendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurí
dica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.

§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, o total
das receitas compreende a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pes
soa jurídica.

§ 2° A base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep é o valor do faturamento, conforme defini
do no caput.

§ 3° Não integram a base de cálculo a que se re
fere este artigo, as receitas:

I - decorrentes de saídas isentas da contribui
ção ou sujeitas à alíquota zero;

11 - não-operacionais, decorrentes da venda de
ativo permanente;

111 - auferidas pela pessoa jurídica revendedora,
na revenda de mercadorias em relação às quais a
contribuição seja exigida da empresa vendedora, na
condição de substituta tributária;

IV - de venda dos produtos de que tratam as ,e
, ou quaisquer outras submetidas à incidência mono
fásica da contribuição;

V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondi

cionais concedidos;

b) reversões de provisões e recuperações de
créditos baixados como perda, que não representem
ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio lí
quido e os lucros e dividendos derivados de investi
mentos avaliados pelo custo de aquisição, que te
nham sido computados como receita.
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Art. 2° Para determinação do valor da contribui
ção para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1°, a alí
quota de um inteiro e sessenta e cinco centésimos
por cento.

Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a
pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a:

I - bens adquiridos para revenda, exceto em re
lação às mercadorias e aos produtos referidos nos in
cisos 111 e IV do § 3° do art. 1°;

11- bens e serviços utilizados como insumo na fa
bricação de produtos destinados à venda ou à presta
ção de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes;

111- energia elétrica e serviços de telecomunica
ção consumidos nos estabelecimentos da pessoa ju
rídica;

IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipa
mentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas ativi
dades da empresa;

V - despesas financeiras decorrentes de em
préstimos e financiamentos de pessoa jurídica, exce
to de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES);

VI - máquinas e equipamentos adquiridos para
utilização na fabricação de produtos destinados à
venda, bem como a outros bens incorporados ao ati
vo imobilizado;

VII - edificações e benfeitorias em imóveis de
terceiros, quando o custo, inclusive de mão-de-obra,
tenha sido suportado pela locatária;

VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita
de venda tenha integrado faturamento do mês ou de
mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.

§ 1°O crédito será determinado mediante a apli
cação da alíquota prevista no art. 2° sobre o valor:

I - dos itens mencionados nos incisos I e 11, ad
quiridos no mês;

11 - dos itens mencionados nos incisos 111 a V, in
corridos no mês;

111 - dos encargos de depreciação e amortiza
ção dos bens mencionados nos incisos VI e VII, incor
ridos no mês;

IV -dos bens mencionados no inciso VIII, devol
vidos no mês.

§ 2° Não dará direito a crédito o valor de
mão-de-obra paga a pessoa física.

§ 3° O direito ao crédito aplica-se, exclusiva
mente, em relação:

I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa ju
rídica domiciliada no País;

11 - aos custos e despesas incorridos, pagos ou
creditados a pessoa jurídica domiciliada no País;

111- aos bens e serviços adquiridos e aos custos
e despesas incorridos a partir do mês em que se inici
ar a aplicação do disposto nesta Lei.

§ 4° O crédito não aproveitado em determinado
mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.

§ 5° Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos
apurados na forma deste artigo, as pessoas jurídicas
que produzam ou comercializem mercadorias de ori
gem animal ou vegetal classificadas nos capítulos 2 a 4,
8 a 12 e 23, e nos códigos 0504.00, 0710, 0712 a 0714,
1507 a 1514,1515.2,1516.20.00,1517,1701.11.00,
1701.99.00, 17.02.90.00, 1803, 1804.00.00,
1805.00.00,2009,2101.11.10 e 2209.00.00, todos da
Nomenclatura Comum do Mercosul, destinados à ali
mentação humana ou animal, poderão deduzir da con
tribuição para o PIS/Pasep, devida em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor
dos bens e serviços referidos no inciso 11 do caput, ad
quiridos, no mesmo período, de pessoas físicas resi
dentes no País.

§ 6° Relativamente ao crédito presumido referi
do no § 5°:

I - seu montante será determinado mediante
aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições,
de alíquota correspondente a setenta por cento da
quela constante do art. 2°;

II - o valor das aquisições não poderá ser supe
rior ao que vier a ser fixado, por espécie de bem ou
serviço, pela Secretaria da Receita Federal.

§ 7° Na hipótese de a pessoa jurídica sujei
tar-se à incidência não cumulativa da contribuição
para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas
receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em
relação aos custos, despesas e encargos vinculados
a essas receitas.

§ 8° Observadas as normas a serem editadas
pela Secretaria da Receita Federal, no caso de custos,
despesas e encargos vinculados às receitas referidas
no § 7° e àquelas submetidas ao regime de incidência
cumulativa dessa contribuição, o crédito será determi
nado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:

I - apropriação direta, inclusive em relação aos
custos, por meio de sistema de contabilidade de cus
tos integrada e coordenada com a escrituração; ou

11 - rateio proporcional, aplicando-se aos custos,
despesas e encargos comuns a relação percentual exis-



54106 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

tente entre a receita bruta sujeita à incidência não cumu
lativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.

§ 9° O método eleito pela pessoa jurídica será
aplicado consistentemente por todo o ano-calendário,
observadas as normas a serem editadas pela Secre
taria da Receita Federal.

Art. 4° O contribuinte da contribuição para o
PIS/Pasep é a pessoa jurídica que auferir as receitas
a que se refere o art. 1°.

Art. 5° A contribuição para o PIS/Pasep não inci
dirá sobre as receitas decorrentes das operações de:

I - exportação de mercadorias para o exterior;

1/- prestação de serviços para pessoa física ou
jurídica domiciliada no exterior, com pagamento em
moeda conversível;

111 - vendas a empresa comercial exportadora
com o fim específico de exportação.

§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica
vendedora poderá utilizar o crédito apurado na forma
do art. 3° para fins de:

I - dedução do valor da contribuição a recolher,
decorrente das demais operações no mercado interno;

11 - compensação com débitos próprios, venci
dos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.

§ 2° A pessoa jurídica que, até o final de cada
trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito
por qualquer das formas previstas no § 10, poderá so
licitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a
legislação específica aplicável à matéria.

Art. 6° O direito ao ressarcimento da contribui
ção para o PIS/Pasep de que tratam as , e , não se
aplica à pessoa jurídica submetida à apuração do va
lor devido na forma dos arts. 2° e 3°.

Parágrafo único. Relativamente à pessoa jurídi
ca referida no caput

1- o percentual referido no , será de quatro inte
iros e quatro centésimos por cento;

11 - o índice da fórmula de determinação do fa
tor (F), constante do anexo único da será 0,03.

Art. 7° A empresa comercial exportadora que
houver adquirido mercadorias de outra pessoa jurídi
ca, com o fim específico de exportação para o exteri
or, que, no prazo de cento e oitenta dias, contado da
data da emissão da nota fiscal pela vendedora, não
comprovar o seu embarque para o exterior, ficará su
jeita ao pagamento de todos os impostos e contribui
ções que deixaram de ser pagos pela empresa ven
dedora' acrescidos de juros de mora e multa, de mora

ou de ofício, calculados na forma da legislação que
rege a cobrança do tributo não pago.

§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, conside
ra-se vencido o prazo para o pagamento na data em
que a empresa vendedora deveria fazê-lo, caso a ven
da houvesse sido efetuada para o mercado interno.

§ 2° No pagamento dos referidos tributos, a em
presa comercial exportadora não poderá deduzir, do
montante devido, qualquer valor a título de crédito de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) ou de
contribuição para o PIS/Pasep, decorrente da aquisi
ção das mercadorias e serviços objeto da incidência.

§ 3° A empresa deverá pagar, também, os im
postos e contribuições devidos nas vendas para o
mercado interno, caso, por qualquer forma, tenha ali
enado ou utilizado as mercadorias.

Art. 8° Permanecem sujeitas às normas da le
gislação da contribuição para o PIS/Pasep, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1° a 6°:

1- as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6°, 8° e
9° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de
1998 e Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983;

11 - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto
de renda com base no lucro presumido ou arbitrado;

111 - as pessoas jurídicas optantes pelo
SIMPLES;

IV - as pessoas jurídicas imunes a impostos;
V - os órgãos públicos, as autarquias e funda

ções públicas federais, estaduais e municipais, e as
fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei,
referidas no art. 61 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias da Constituição de 1988;

VI - as pessoas jurídicas que importem merca
dorias do exterior e as vendam no varejo, diretamente
aos consumidores finais, relativamente ao faturamen
to oriundo dessas vendas diretas;

VII - as receitas decorrentes das operações:

a) referidas no inciso IV do § 3° do art. 1°;
b) sujeitas à substituição tributária da contribui

ção para o PIS/Pasep;
c) referidas no art. 5° da Lei n° 9.716, de 26 de

novembro de 1998;
VIII - as receitas decorrentes de prestação de

serviços de telecomunicações;
IX - as receitas decorrentes de prestação de

serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.

Art. 9° As sociedades cooperativas pagam a
contribuição para o PIS/Pasep à alíquota de um por
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cento sobre a folha de pagamento mensal, relativa
mente às operações praticadas com associados, e à
alíquota de sessenta e cinco centésimos por cento,
sobre o faturamento do mês, em relação às receitas
decorrentes de operações praticadas com não asso
ciados, conforme dispõe o § 1° do art. 2° da Lei n°
9.715, de 25 de novembro de 1998.

Art. 10. A contribuição de que trata o art. 1° deve
rá ser paga até o último dia útil da primeira quinzena do
mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador.

Art. 11. A pessoa jurídica contribuinte do
PIS/Pasep, submetida à apuração do valor devido
na forma do art. 3°, terá direito a desconto corres
pondente ao estoque de abertura dos bens de que
tratam os incisos I e II desse artigo, adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no País, existentes em
1° de dezembro de 2002.

§ 1° O montante de crédito presumido será
igual ao resultado da aplicação do percentual de ses
senta e cinco centésimos por cento sobre o valor do
estoque.

§ 2° O crédito presumido calculado segundo o §
1° será utilizado em doze parcelas mensais, iguais e
sucessivas, a partir da data a que se refere o caput
deste artigo.

§ 3° A pessoa jurídica que, tributada com base
no lucro presumido, passar a adotar o regime de tri
butação com base no lucro real, terá, na hipótese
de, em decorrência dessa opção, sujeitar-se à inci
dência não cumulativa da contribuição para o
PIS/Pasep , direito a desconto correspondente ao
estoque de abertura dos bens e ao aproveitamento
do crédito presumido na forma prevista neste artigo.

Art. 12. Até 31 de dezembro de 2003, o Poder
Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto
de lei tornando não cumulativa a cobrança da Con
tribuição para o Financiamento da Seguridade Soci
al (Cofins).

Parágrafo único. O projeto conterá também a
modificação, se necessária, da alíquota da contribui
ção para o PIS/Pasep, com a finalidade de manter
constante, em relação a períodos anteriores, a par
cela da arrecadação afetada pelas alterações intro
duzidas por esta Lei.

Outras Disposições relativas à
Legislação Tributária e Aduaneira

Art. 13. Poderão ser pagos até o último dia útil de
janeiro de 2003, em parcela única, os débitos a que
se refere o , vinculados ou não a qualquer ação judici-

ai, relativos a fatos geradores ocorridos até 30 de abril
de 2002.

§ 1° Para os efeitos deste artigo, a pessoa jurídi
ca deverá comprovar a desistência expressa e irrevo
gável de todas as ações judiciais que tenham por ob
jeto os tributos a serem pagos e renunciar a qualquer
alegação de direito sobre a qual se fundam as referi
das ações.

§ 2° Na hipótese de que trata este artigo, serão
dispensados os juros de mora devidos até janeiro de
1999, sendo exigido esse encargo, na forma do , a
partir do mês:

1- de fevereiro do referido ano, no caso de fatos
geradores ocorridos até janeiro de 1999;

11 - seguinte ao da ocorrência do fato gerador,
nos demais casos.

§ 3° Na hipótese deste artigo, a multa, de mora
ou de ofício, incidente sobre o débito constituído ou
não, será reduzida no percentual fixado no caput do

§ 4° Para efeito do disposto no caput, se os dé
bitos forem decorrentes de lançamento de ofício e se
encontrarem com exigibilidade suspensa por força do
o sujeito passivo deverá desistir expressamente e de
forma irrevogável da impugnação ou do recurso inter
posto.

Art. 14. Os débitos de que trata o art. 13, relati
vos a fatos geradores vinculados a ações judiciais
propostas pelo sujeito passivo contra exigência de im
posto ou contribuição instituído após 1° de janeiro de
1999 ou contra majoração, após aquela data, de tribu
to ou contribuição anteriormente instituído, poderão
ser pagos em parcela única até o último dia útil de ja
neiro de 2003 com a dispensa de multas moratória e
punitivas.

§ 1° Para efeito deste artigo, o contribuinte ou o
responsável deverá comprovar a desistência expres
sa e irrevogável de todas as ações judiciais que te
nham por objeto os tributos a serem pagos na forma
do caput, e renunciar a qualquer alegação de direito
sobre as quais se fundam as referidas ações.

§ 2° O benefício de que trata este artigo somen
te poderá ser usufruído caso o contribuinte ou o res
ponsável pague integralmente, no mesmo prazo esta
belecido no caput, os débitos nele referidos, relativos
a fatos geradores ocorridos de maio de 2002 até o
mês anterior ao do pagamento.

§ 3° Na hipótese deste artigo, os juros de mora
devidos serão determinados pela variação mensal da
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

Art. 15. Relativamente aos tributos e contribui
ções administrados pela Secretaria da Receita Fede-
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ral, o contribuinte ou o responsável que, a partir de 15
de maio de 2002, tenha efetuado pagamento de débi
tos, em conformidade com norma de caráter exonera
tivo, e divergir em relação ao valor de débito constituí
do de ofício, poderá impugnar, com base nas normas
estabelecidas no , a parcela não reconhecida como
devida, desde que a impugnação:

I - seja apresentada juntamente com o paga
mento do valor reconhecido como devido;

11 - verse, exclusivamente, sobre a divergência
de valor, vedada a inclusão de quaisquer outras maté
rias, em especial as de direito em que se fundaram as
respectivas ações judiciais ou impugnações e recur
sos anteriormente apresentados contra o mesmo lan
çamento;

111 - seja precedida do depósito da parcela não
reconhecida corno devida, determinada de conformi
dade com o disposto na

§ 1° Da decisão proferida em relação à impug
nação de que trata este artigo caberá recurso nos ter
mos do

§ 2° A conclusão do processo administrativo fis
cal, por decisão definitiva em sua esfera ou desistên
cia do sujeito passivo, implicará a imediata conversão
em renda do depósito efetuado, na parte favorável à
Fazenda Nacional, transformando-se em pagamento
definitivo.

§ 3° A parcela depositada nos termos do inciso
111 do caput que venha a ser considerada indevida por
força da decisão referida no § 2° sujeitar-se-á ao dis
posto na

§ 4° O disposto neste artigo também se aplica a
majoração ou a agravamento de multa de ofício, na hi
pótese do art. 13.

Art. 16. Aplica-se o disposto nos arts. 13 e 14 às
contribuições arrecadadas pelo Inst~uto Nacional do
Seguro Social (INSS), observada regulamentação edi
tada por esse órgão, em especial quanto aos procedi
mentos no âmbito de seu contencioso administrativo.

Art. 17. A opção pela modalidade de pagamento
de débitos prevista no caput do , poderá ser exercida
até o último dia útil do mês de janeiro de 2003, desde
que o pagamento seja efetuado em parcela única até
essa data.

Parágrafo único. Os débitos a serem pagos em
decorrência do disposto no caputserão acrescidos de
juros equivalentes à taxa do Sistema Especial de li
quidação e Custódia (SELlC) para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
de janeiro de 2002 até o mês anterior ao do pagamen-

to, e adicionados de um por cento relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo feito.

Art. 18. Os débitos relativos à contribuição para
o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PASEP) dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, bem como de suas autarquias e fun
dações públicas, sem exigibilidade suspensa, corres
pondentes a fato gerador ocorrido até 30 de abril de
2002, poderão ser pagos mediante regime especial
de parcelamento, por opção da pessoa jurídica de di
reito público interno devedora.

Parágrafo único. A opção referida no caput deve
rá ser formalizada até o último dia útil do mês de se
tembro de 2002, nos termos e condições estabeleci
dos pela Secretaria da Receita Federal.

Art. 19. O regime especial de parcelamento referi
do no art. 18 implica a consolidação dos déb~os na data
da opção e abrangerá a totalidade dos déb~os existen
tes em nome da optante, const~uídos ou não, inclusive
os juros de mora incidentes até a data de opção.

Parágrafo único. O débito consolidado na forma
deste artigo:

I - sujeitar-se-á, a partir da data da consolida
ção, a juros equivalentes à taxa do SELlC para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a par
tir da data de deferimento do pedido até o mês anteri
or ao do pagamento, e adicionados de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver
sendo fe~o;

11 - será pago mensalmente, até o último dia útil
da primeira quinzena de cada mês, no valor equiva
lente a cinco por cento do valor devido no mesmo mês
pela optante, relativo ao Pasep correspondente ao
fato gerador ocorrido no mês imediatamente anterior,
até a liquidação total do débito;

111- a última parcela será paga pelo valor residu
al do débito, quando inferior ao referido no inciso 11.

Art. 20. A opção pelo regime especial de parce
lamento referido no art. 18 sujeita a pessoa jurídica:

I - à confissão irrevogável e irretratável dos dé
bitos referidos no art. 19;

11- ao pagamento regular das parcelas do débi
to consolidado, bem como dos valores devidos relati
vos ao Pasep decorrentes de fatos geradores ocorri
dos posteriormente a 30 de abril de 2002.

Parágrafo único. A opção pelo regime especial
exclui qualquer outra forma de parcelamento de débi
tos relativos ao Pasep.

Art. 21. A pessoa jurídica optante pelo regime
especial de parcelamento referido no art. 18 será dele
excluída nas seguintes hipóteses:
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I - inobservância da exigência estabelecida no
inciso I do art. 20;

II - inadimplência, por dois meses consecutivos
ou seis alternados, relativamente ao Pasep, inclusive
decorrente de fatos geradores ocorridos posterior
mente a 30 de abril de 2002.

§ 1° A exclusão da pessoa jurídica do regime es
pecial implicará exigibilidade imediata da totalidade
do crédito confessado e ainda não pago.

§ 2° A exclusão será formalizada por meio de
ato da Secretaria da Receita Federal e produzirá efei
tos a partir do mês subseqüente àquele em que a
pessoa jurídica optante for cientificada.

Art. 22. Fica reaberto, por cento e vinte dias a
contar da data da publicação desta Lei, o prazo de op
ção ao Programa de Recuperação Fiscal- REFIS, de
que trata a Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000, com
as alterações promovidas pela Lei n° 10.189, de 14 de
fevereiro de 2001 .

§ 1° O disposto no caput deste artigo aplica-se
inclusive às pessoas jurídicas que tenham sido exclu
ídas do Programa.

§ 2° Poderão ser abrangidos os débitos referi
dos no art. 1° da Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000,
com vencimento até 30 de setembro de 2002.

§ 3° Nas hipóteses de exclusão previstas no art.
5° da Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000, deverá ha
ver prévia notificação do contribuinte.

§ 4° Alternativamente ao ingresso no REFIS, a
pessoa jurídica poderá optar pelo pedido de parcela
mento, em até cento e oitenta parcelas mensais, igua
is e sucessivas, dos referidos débitos, observadas to
das as demais regras aplicáveis àquele Programa.

Art. 23. A opção pelo parcelamento alternativo
ao REFIS de que trata o regularmente efetuada, po
derá ser convertida em opção pelo REFIS, e vice-ver
sa, na hipótese de erro de fato cometido por ocasião
do primeiro pagamento efetuado, observadas as nor
mas estabelecidas pelo Comitê Gestor do referido
Programa.

§ 1° A mudança de opção referida neste artigo
deverá ser solicitada até o último dia útil do mês de ja
neiro de 2003.

§ 2° A pessoa jurídica excluída do parcelamento
alternativo ao Refis em razão de pagamento de par
cela em valor inferior ao fixado no acrescido de juros
correspondentes à variação mensal da Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP), poderá ter sua opção resta
belecida, observado o disposto no caput.

§ 3° A conversão da opção nos termos deste ar
tigo não implica restituição ou compensação de valo
res já pagos.

Art. 24. O caput do , passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 10. Os débitos de qualquer natu
reza para com a Fazenda Nacional poderão
ser parcelados em até sessenta parcelas
mensais, a exclusivo critério da autoridade
fazendária, na forma e condições previstas
nesta Lei.

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

Art. 25. Relativamente aos tributos e contribui
ções administrados pela Secretaria da Receita Fede
ral, na hipótese de, na data do pagamento realizado
de conformidade com norma de caráter exonerativo,
o contribuinte ou o responsável estiver sob ação de
fiscalização relativamente à matéria a ser objeto des
se pagamento, a parcela não reconhecida como devi
da poderá ser impugnada no prazo fixado na intima
ção constante do auto de infração ou da notificação
de lançamento, nas condições estabelecidas pela re
ferida norma, inclusive em relação ao depósito da
respectiva parcela dentro do prazo previsto para o
pagamento do valor reconhecido como devido.

Art. 26. Poderão optar pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Micro
empresas e das Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES), nas condições estabelecidas pela Lei n°
9.317, de 5 de dezembro de 1996, as pessoas jurídi
cas que se dediquem exclusivamente às atividades de:

I - agência de viagem e turismo;
11 - centro de formação de condutores;
111 - corretagem de seguros;
IV - agência lotérica;
V - agência terceirizada de correios;
VI - empresa de serviços contábeis;
VII - creches, pré-escolas, escolas de ensino

fundamental e ensino médio, cursos profissionalizan
tes e de idiomas;

VIII - empresas de softwares; e
IX - estabelecimentos prestadores de serviços

de saúde.
Art. 27. A operação de comércio exterior realiza

da mediante utilização de recursos de terceiro presu
me-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação
do disposto nos

Art. 28. As empresas de transporte internacional
que operem em linha regular, por via aérea ou maríti
ma, deverão prestar informações sobre tripulantes e
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passageiros, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto
neste artigo ensejará a aplicação de multa no valor de:

1- R$5.000,00 (cinco mil reais) por veículo cujas
informações não sejam prestadas; ou

11 - R$200,00 (duzentos reais) por informação
omitida, limitado ao valor de R$5.000,00 (cinco mil re
ais) por veículo.

Art. 29. As matérias-primas, os produtos inter
mediários e os materiais de embalagem, destinados
a estabelecimento que se dedique, preponderante
mente, à elaboração de produtos classificados nos
Capítulos2,3,4, 7,8, 9,10,11,12,15,16,17,18,19,
20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e
Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no
código 2209.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00,
da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que cor
responde a notação NT (não tributados), sairão do
estabelecimento industrial com suspensão do referi
do imposto.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, também,
às saídas de matérias-primas, produtos intermediári
os e materiais de embalagem, quando adquiridos por:

I - estabelecimentos industriais fabricantes,
preponderantemente, de:

a) componentes, chassis, carroçarias, partes e
peças dos produtos a que se refere o

b) partes e peças destinadas a estabelecimento
industrial fabricante de produto classificado no Capí
tulo 88 da TIPI;

11 - pessoas jurídicas preponderantemente ex
portadoras.

§ 2° O disposto no caput e no inciso I do § 1°
aplica-se ao estabelecimento industrial cuja receita
bruta decorrente dos produtos ali referidos, no
ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisi
ção, houver sido superior a sessenta por cento de
sua receita bruta total no mesmo período.

§ 3° Para fins do disposto no inciso II do § 10,

considera-se pessoa jurídica preponderantemente
exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imedia
tamente anterior ao da aquisição, houver sido superi
or a oitenta por cento de sua receita bruta total no
mesmo período.

§ 4° As matérias-primas, os produtos intermediá
rios e os materiais de embalagem, importados direta
mente por estabelecimento de que tratam o caput e o §
1° serão desembaraçados com suspensão do IPI.

§ 5° A suspensão do imposto não impede a ma
nutenção e a utilização dos créditos do IPI pelo res
pectivo estabelecimento industrial, fabricante das re
feridas matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem.

§ 6° Nas notas fiscais relativas às saídas referi
das no § 5°, deverá constar a expressão "Saída com
suspensão do IPI", com a especificação do dispositi
vo legal correspondente, vedado o registro do impos
to nas referidas notas.

§ 7° Para os fins do disposto neste artigo, as em
presas adquirentes deverão:

I - atender aos termos e às condições estabele
cidos pela Secretaria da Receita Federal;

11 - declarar ao vendedor, de forma expressa e
sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos
estabelecidos.

Art. 30. A falta de prestação das informações a
que se refere o , ou sua apresentação de forma inexa
ta ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica às seguin
tes penalidades:

1- R$50,00 (cinqüenta reais) por grupo de cinco
informações inexatas, incompletas ou omitidas;

11- R$5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calen
dário ou fração, independentemente da sanção pre
vista no inciso I, na hipótese de atraso na entrega da
declaração que venha a ser instituída para o fim de
apresentação das informações.

§ 1° O disposto no inciso 11 do caput aplica-se
também à declaração que não atenda às especifica
ções que forem estabelecidas pela Secretaria da Re
ceita Federal, inclusive quando exigida em meio digital.

§ 2° As multas de que trata este artigo serão:
1- apuradas considerando o período compreendi

do entre o dia seguinte ao término do prazo fixado para
a entrega da declaração até a data da efetiva entrega;

II - majoradas em cem por cento, na hipótese de
lavratura de auto de infração.

§ 3° Na hipótese de lavratura de auto de infra
ção, caso a pessoa jurídica não apresente a declara
ção, serão lavrados autos de infração complementa
res até a sua efetiva entrega.

Art. 31. A falta de apresentação dos elementos a
que se refere o ,ou sua apresentação de forma inexa
ta ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica à multa
equivalente a dois por cento do valor das operações
objeto da requisição, apurado por meio de procedi
mento fiscal junto à própria pessoa jurídica ou ao titu
lar da conta de depósito ou da aplicação financeira,
bem como a terceiros, por mês-calendário ou fração
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de atraso, limitada a dez por cento, observado o valor
mínimo de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais).

Parágrafo único. À multa de que trata este artigo
aplica-se o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 30.

Art. 32. As entidades fechadas de previdência
complementar poderão excluir da base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, além dos
valores já previstos na legislação vigente, os referen
tesa:

I - rendimentos relativos a receitas de aluguel,
destinados ao pagamento de benefícios de aposenta
doria, pensão, pecúlio e resgates;

II - receita decorrente da venda de bens imóve
is, destinada ao pagamento de benefícios de aposen
tadoria, pensão, pecúlio e resgates;

111 - resultado positivo auferido na reavaliação
da carteira de investimentos imobiliários referida nos
incisos I e 11.

Parágrafo único. As entidades de que trata o ca
put poderão pagar em parcela única, até o último dia
útil do mês de novembro de 2002, com dispensa de
juros e multa, os débitos relativos à contribuição para
o PIS/Pasep e à Cofins, constituídos ou não, inscritos
ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, refe
rentes a fatos geradores ocorridos até 31 de julho de
2002 e decorrentes de:

I - rendimentos relativos a receitas de aluguel,
destinados ao pagamento de benefícios de aposenta
doria, pensão, pecúlio e resgates;

II - receita decorrente da venda de bens imóve
is, destinada ao pagamento de benefícios de aposen
tadoria, pensão, pecúlio e resgates;

111 - resultado positivo auferido na reavaliação
da carteira de investimentos imobiliários referida nos
incisos I e 11.

Art. 33. São isentas da Cofins as sociedades co
operativas, quanto aos atos cooperativos próprios de
suas finalidades, de acordo com o disposto no art. 6°,
inciso I, da Lei Complementar n° 70, de 30 de dezem
bro de 1971.

Art. 34. A condição e a vedação estabelecidas,
respectivamente, no , e no , não alcançam a hipótese
de remuneração de dirigente, em decorrência de vín
culo empregatício, pelas Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP), qualificadas se
gundo as normas estabelecidas na , e pelas Organi
zações Sociais (OS), qualificadas consoante os dis
positivos da Lei n° 9.637, de 15 de maio de 1998.

Parágrafo único. O disposto neste artigo apli
ca-se somente à remuneração não superior, em seu

valor bruto, ao limite estabelecido para a remunera
ção de servidores do Poder Executivo Federal.

Art. 35. A receita decorrente da avaliação de tí
tulos e valores mobiliários, instrumentos financeiros,
derivativos e itens objeto de hedge, registrada pelas
instituições financeiras e demais entidades autoriza
das a funcionar pelo Banco Central do Brasil, institui
ções autorizadas a operar pela Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP e sociedades autoriza
das a operar em seguros ou resseguros em decorrên
cia da valoração a preço de mercado no que exce
der ao rendimento produzido até a referida data so
mente será computada na base de cálculo do Impos
to de Renda das pessoas jurídicas, da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
contribuição para o PIS/Pasep quando da alienação
dos respectivos ativos.

§ 1° Na hipótese de desvalorização decorrente
da avaliação mencionada no caput, o reconhecimento
da perda para efeito do Imposto de Renda das pesso
as jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro lí
quido será computada também quando da alienação.

§ 2° Para fins do disposto neste artigo, conside
ra-se alienação qualquer forma de transmissão da
propriedade, bem como a liquidação, o resgate e a
cessão dos referidos títulos e valores mobiliários, ins
trumentos financeiros derivativos e itens objeto de
hedge.

§ 3° Os registros contábeis de que trata este ar
tigo serão efetuados em contrapartida à conta de
ajustes específica para esse fim, na forma a ser esta
belecida pela Secretaria da Receita Federal.

§ 4° Ficam convalidados os procedimentos efe
tuados anteriormente à vigência desta Lei, no curso
do ano-calendário de 2002, desde que observado o
disposto neste artigo.

Art. 36. Não será computada, na determinação
do lucro real e da base de cálculo da Contribuição So
cial sobre o Lucro Líquido da pessoa jurídica, a parce
la correspondente à diferença entre o valor de integra
lização de capital, resultante da incorporação ao pa
trimônio de outra pessoa jurídica que efetuar a subs
crição e integralização, e o valor dessa participação
societária registrado na escrituração contábil desta
mesma pessoa jurídica.

§ 1° O valor da diferença apurada será controla
do na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real
(Lalur) e somente deverá ser computado na determi
nação do lucro real e da base de cálculo da contribui
ção social sobre o lucro líquido:
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I - na alienação, liquidação ou baixa, a qualquer
título, da participação subscrita, proporcionalmente
ao montante realizado;

11 - proporcionalmente ao valor realizado, no pe
ríodo de apuração em que a pessoa jurídica para a
qual a participação societária tenha sido transferida
realizar o valor dessa participação, por alienação, li
quidação, conferência de capital em outra pessoa jurí
dica, ou baixa a qualquer título.

§ 2° Não será considerada realização a eventual
transferência da participação societária incorporada
ao patrimônio de outra pessoa jurídica, em decorrên
cia de fusão, cisão ou incorporação, observadas as
condições do § 10.

Art. 37. Relativamente aos fatos geradores ocor
ridos a partir de 1° de janeiro de 2003, a alíquota da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
instituída pela , será de nove por cento.

Art. 38. Fica instituído, em relação aos tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Rece
ita Federal, bônus de adimplência fiscal, aplicável às
pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação
com base no lucro real ou presumido.

§ 1° O bônus referido no caput
1- corresponde a um por cento da base de cál

culo da CSLL determinada segundo as normas esta
belecidas para as pessoas jurídicas submetidas ao
regime de apuração com base no lucro presumido;

II - será calculado em relação à base de cálculo
referida no inciso I, relativamente ao ano-calendário
em que permitido seu aproveitamento.

§ 2° Na hipótese de período de apuração trimes
tral, o bônus será calculado em relação aos quatro tri
mestres do ano-calendário e poderá ser deduzido da
CSLL devida correspondente ao último trimestre.

§ 3° Não fará jus ao bônus a pessoa jurídica que,
nos últimos cinco anos-calendário, se enquadre em
qualquer das seguintes hipóteses, em relação a tribu
tos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal:

I - lançamento de ofício;
11 - débitos com exigibilidade suspensa;
111 - inscrição em dívida ativa;
IV - recolhimentos ou pagamentos em atraso;
V - falta ou atraso no cumprimento de obrigação

acessória.
§ 4° Na hipótese de decisão definitiva, na esfera

administrativa ou judicial, que implique desoneração
integral da pessoa jurídica, as restrições referidas nos
incisos I e 11 do § 3° serão desconsideradas desde a
origem.

§ 5° O período de cinco anos-calendário será
computado por ano completo, inclusive aquele em re
lação ao qual dar-se-á o aproveitamento do bônus.

§ 6° A dedução do bônus dar-se-á em relação à
CSLL devida no ano-calendário.

§ ]O A parcela do bônus que não puder ser apro
veitada em determinado período poderá sê-lo em pe
ríodos posteriores, vedado o ressarcimento ou a com
pensação distinta da referida neste artigo.

§ 8° A utilização indevida do bônus instituído
por este artigo implica a imposição da multa de que
trata o, sem prejuízo do disposto em seu § 2°.

§ 9° O bônus será registrado na contabilidade
da pessoa jurídica beneficiária:

I - na aquisição do direito, a débito de conta de
ativo circulante e a crédito de Lucro ou Prejuízos Acu
mulados;

11 - na utilização, a débito da provisão para pa
gamento da CSLL e a crédito da conta de ativo circu
lante referida no inciso I.

§ 10. A Secretaria da Receita Federal estabele
cerá as normas necessárias à aplicação deste artigo.

Art. 39. As pessoas jurídicas poderão deduzir do
lucro líquido, na determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, as despesas operacionais relati
vas aos dispêndios realizados com pesquisa tecnoló
gica e desenvolvimento de inovação tecnológica de
produtos.

§ 1° Considera-se inovação tecnológica a con
cepção de novo produto ou processo de fabricação,
bem como a agregação de novas funcionalidades ou
características ao produto ou processo que implique
melhorias incrementais e no efetivo ganho de qualida
de ou produtividade, resultando maior competitivida
de no mercado.

§ 2° Os valores relativos aos dispêndios incorri
dos em instalações fixas e na aquisição de aparelhos,
máquinas e equipamentos, destinados à utilização
em projetos de pesquisa e desenvolvimentos tecnoló
gicos, metrologia, normalização técnica e avaliação
da conformidade, aplicáveis a produtos, processos,
sistemas e pessoal, procedimentos de autorização de
registros, licenças, homologações e suas formas cor
relatas, bem como relativos a procedimentos de pro
teção de propriedade intelectual, poderão ser depre
ciados na forma da legislação vigente, podendo o sal
do não depreciado ser excluído na determinação do
lucro real, no período de apuração em que concluída
sua utilização.

§ 3° O valor do saldo excluído na forma do § 2°
deverá ser controlado na parte B do Livro de Apura-
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ção do Lucro Real (Lalur) e será adicionado, na deter
minação do lucro real, em cada período de apuração
posterior, pelo valor da depreciação normal que ve
nha a ser contabilizada como despesa operacional.

§ 4° Para fins da dedução, os dispêndios deve
rão ser controlados contabilmente em contas especí
ficas, individualizadas por projeto realizado.

§ 5° No exercício de 2003, o disposto no caput
deste artigo aplica-se também aos saldos, em 31 de
dezembro de 2002, das contas do Ativo Diferido, refe
rentes a dispêndios realizados com pesquisa tecnoló
gica e desenvolvimento de inovação tecnológica.

Art. 40. Sem prejuízo do disposto no art. 39, a
pessoa jurídica poderá, ainda, excluir, na determina
ção do lucro real, valor equivalente a cem por cento
do dispêndio total de cada projeto que venha a ser
transformado em depósito de patente, devidamente
registrado no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI), e, cumulativamente, em pelo menos
uma das seguintes entidades de exame reconhecidas
pelo Tratado de Cooperação sobre Patentes (Patent
Cooperation Treaty - PCT):

I - Departamento Europeu de Patentes (Euro
pean Patent Office);

11- Departamento Japonês de Patentes (Japan
Patent Office); ou

111 - Departamento Norte-Americano de Paten
tes e Marcas (United States Patent and Trade Mark
Office).

§ 1° O valor que servirá de base para a exclusão
deverá ser controlado na parte B do Lalur, por projeto,
até que sejam satisfeitas as exigências previstas nes
ta Lei, quando poderão ser excluídos na determina
ção do lucro real na forma prevista neste artigo.

§ 2° Os valores registrados na forma do § 1° de
verão, a qualquer tempo, ser comprovados por docu
mentação idônea, que deverá estar à disposição da
fiscalização da Secretaria da Receita Federal.

Art. 41. Sem prejuízo da dedutibilidade normal
das despesas de obtenção e manutenção de regis
tros de marca, a pessoa jurídica poderá, adicional
mente, excluir, na determinação do lucro real, valor
equivalente a cem por cento das despesas de obten
ção e manutenção de registros de marca no exterior,
desde que a marca tenha sido também depositada
junto ao INPI no Brasil, para a mesma classe de pro
dutos e serviços requerida no exterior, e, cumulativa
mente, o pedido de registro de marca no exterior te
nha sido deferido por, pelo menos, uma das seguintes
entidades:

I - Departamento para Harmonização do Mer
cado Interno (Office for the Harmonization of the
Internai Market - OHIM);

11 - Departamento Norte-Americano de Paten
tes e Marcas (United States Patent and Trade Mark
Office).

§ 1° O valor que servirá de base para a exclusão
deverá ser controlado na parte B do Lalur, por proces
so de pedido de registro de marca, até que sejam sa
tisfeitas as exigências previstas nesta Lei, quando po
derão ser excluídos na determinação do lucro real na
forma prevista neste artigo.

§ 2° Os valores registrados na forma do § 1° de
verão, a qualquer tempo, ser comprovados por docu
mentação idônea, e estar à disposição da Secretaria
da Receita Federal.

§ 3° Para fins da dedução em dobro prevista
neste artigo, os gastos deverão ser controlados con
tabilmente em contas específicas, individualizadas
por pedido de registro de marca.

Art. 42. Para convalidar a adequação dos dis
pêndios efetuados, com vistas ao gozo do benefício
fiscal previsto no art. 40, os projetos de desenvolvi
mento de inovação tecnológica deverão ser submeti
dos à análise e aprovação do Ministério da Ciência e
Tecnologia, nos termos dispostos no § 5° do art. 4° da
Lei n° 8.661, de 2 de junho de 1993, observadas re
gras fixadas em regulamento.

Parágrafo único. Para gozo do benefício fiscal
previsto nos arts. 39, 40 e 41, a pessoa jurídica deverá
comprovar, quando for o caso, o recolhimento da con
tribuição de intervenção no domínio econômico institu
ída pela Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de 2000, e
alterada pela Lei n° 10.332, de 19 de dezembro de
2001.

Art. 43. Os dispêndios a que se referem os arts.
39 e 40 somente poderão ser deduzidos se pagos a
pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas
no País, exceto os pagamentos destinados à obten
ção e manutenção de patentes e marcas no exterior.

Art. 44. Os pagamentos e remessas ao exterior
relativos à obtenção e manutenção de direitos de pro
priedade industrial estão isentos do imposto de renda
retido na fonte - IRRF, da contribuição de intervenção
no domínio econômico - CIDE criada pelas Leis nOs
10.168, de 29 de dezembro de 2000 e 10.332, de 19
de dezembro de 2001 , e do imposto sobre operações
de câmbio, crédito e seguro - IOF.

Art. 45. Nos casos de apuração de excesso de
custo de aquisição de bens, direitos e serviços, im
portados de empresas vinculadas e que sejam consi-
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derados indedutíveis na determinação do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lu
cro líquido, apurados na forma do, a pessoa jurídica
deverá ajustar o excesso de custo, determinado por
um dos métodos previstos na legislação, no encerra
mento do período de apuração, contabilmente, por
meio de lançamento a débito de conta de resultados
acumulados e a crédito de:

1- conta do ativo onde foi contabilizada a aquisi
ção dos bens, direitos ou serviços e que permanece
rem ali registrados ao final do período de apuração; ou

II - conta própria de custo ou de despesa do pe
ríodo de apuração, que registre o valor dos bens, dire
itos ou serviços, no caso de esses ativos já terem sido
baixados da conta de ativo que tenha registrado a sua
aquisição.

§ 1° No caso de bens classificáveis no ativo per
manente e que tenham gerado quotas de deprecia
ção, amortização ou exaustão, no ano-calendário da
importação, o valor do excesso de preço de aquisição
na importação deverá ser creditado na conta de ativo
em cujas quotas tenham sido debitadas, em contra
partida à conta de resultados acumulados a que se
refere o caput.

§ 2° Caso a pessoa jurídica opte por adicionar,
na determinação do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, o valor do ex
cesso apurado em cada período de apuração somen
te por ocasião da realização por alienação ou baixa a
qualquer título do bem, direito ou serviço adquirido, o
valor total do excesso apurado no período de aquisi
ção deverá ser excluído do patrimônio líquido, para
fins de determinação da base de cálculo dos juros so
bre o capital próprio, de que trata o

§ 3° Na hipótese do § 2°, a pessoa jurídica deve
rá registrar o valor total do excesso de preço de aqui
sição em subconta própria que registre o valor do
bem, serviço ou direito adquirido no exterior.

Art. 46. O art. 13, caput, e o art. 14, I, da Lei nO
9.718, de 27 de novembro de 1998, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art 13. A pessoa jurídica cuja receita
bruta total, no ano-calendário anterior, tenha
sido igualou inferior a R$ 48.000.000,00
(quarenta e oito milhões de reais), ou a
R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
multiplicado pelo número de meses de ativi
dade do ano-calendário anterior, quando in
ferior a doze meses, poderá optar pelo regi
me de tributação com base no lucro presu
mido.

....................................................."(NR)
"Art. 14 .
I - cuja receita total, no ano-calendário

anterior seja superior ao limite de R$
48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de
reais), ou proporcional ao número de meses
do período, quando inferior a doze meses;

.....................................................:'(NR)

Art. 47. A pessoa jurídica integrante do Mercado
Atacadista de Energia Elétrica (MAE), instituído pela,
poderá optar por regime especial de tributação, relati
vamente à contribuição para o Programa de Integra
ção Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/Pasep) e à Contribuição para o Financia
mento da Seguridade Social (Cofins).

§ 1° A opção pelo regime especial referido no
caput:

1- será exercida mediante simples comunicado,
nos termos e condições estabelecidos pela Secreta
ria da Receita Federal;

11- produzirá efeitos em relação aos fatos gera
dores ocorridos a partir do mês subseqüente ao do
exercício da opção.

§ 2° Para os fins do regime especial referido no
caput, considera-se receita bruta auferida nas opera
ções de compra e venda de energia elétrica realiza
das na forma da regulamentação de que trata o, para
efeitos de incidência da contribuição para o PIS/Pa
sep e da Cofins, os resultados positivos apurados
mensalmente pela pessoa jurídica optante.

§ 3° Na determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa
jurídica optante poderá deduzir os valores devidos,
correspondentes a ajustes de contabilizações encer
radas de operações de compra e venda de energia
elétrica, realizadas no âmbito do MAE, quando decor
rentes de:

1- decisão proferida em processo de solução de
conflitos, no âmbito do MAE, da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) ou em processo de arbitra
gem, na forma prevista no

11 - resolução da Aneel;
111 - decisão proferida no âmbito do Poder Judi

ciário, transitada em julgado; e
IV - direito de ressarcimento de energia livre.
§ 4° A dedução de que trata o § 3° é permitida

somente na hipótese em que o ajuste de contabiliza
ção caracterize anulação de receita sujeita à incidên
cia do PIS/Pasep e da Cofins, na forma estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
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§ 5° Sem prejuízo do disposto nos §§ 3° e 4°, ge
radoras de energia elétrica optantes poderão excluir
da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins o valor da receita auferida com a venda
compulsória de energia elétrica por meio do Mecanis
mo de Realocação de Energia, de que trata a alínea b
do parágrafo único do art. 14 da Lei n° 9.648, de 27 de
maio de 1998.

§ 6° Aplicam-se ao regime especial de que trata
este artigo as demais normas aplicáveis às contribui
ções referidas no caput, observado o que se segue:

1- em relação ao PIS/Pasep, não se aplica o dis
posto nos arts. 1° a 6°;

11 - em relação aos fatos geradores ocorridos
até 31 de agosto de 2002, o pagamento dos valores
devidos correspondentes à Cofins e ao PIS/Pasep
poderá ser feito com dispensa de multa e de juros mo
ratórios, desde que efetuado em parcela única, até o
último dia útil do mês de setembro de 2002.

§ 7° Este regime especial de tributação apli
ca-se à Centrais Elétricas do Norte do Brasil 
ELETRONORTE, de forma a compensar o PiS/Pasep
e Cofins incluídos no preço da energia elétrica que ela
adquire de produtores independentes autorizados,
mediante contratos celebrados com o objetivo de su
prir os sistemas isolados das concessionárias de distri
buição localizadas em sua área de atuação, no cumpri
mento de sua atribuição institucional.

Art. 48. O caput do art. 5° da Lei n° 9.317, de 5
de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 5° O valor devido mensalmente
pela microempresa e empresa de pequeno
porte, inscritas no Simples, será determinado
mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, excluído o produto da ven
da de produtos industrializados destinados
ao exterior, dos seguintes percentuais:

.....................................................:'(NR)

Art. 49. O art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de de
zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 74. O sujeito passivo que apurar
crédito relativo a tributo ou contribuição ad
ministrado pela Secretaria da Receita Fede
ral, passível de restituição ou de ressarci
mento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tribu
tos e contribuições administrados por aque
le Órgão.

§ 1° A compensação de que trata o ca
put será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual consta
rão informações relativas aos créditos utiliza
dos e aos respectivos débitos compensados.

§ 2° A compensação declarada à Se
cretaria da Receita Federal extingue o crédi
to tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.

§ JO Além das hipóteses previstas nas
leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação:

I - o saldo a restituir apurado na De
claração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física;

11 - os débitos relativos a tributos e
contribuições devidos no registro da Decla
ração de Importação.

§ 4° Os pedidos de compensação pen
dentes de apreciação pela autoridade admi
nistrativa serão considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo, para
os efeitos previstos neste artigo.

§ 5° A Secretaria da Receita Federal
disciplinará o disposto neste artigo."(NR)

Art. 50. O caput do art. 6° da Lei n° 9.826, de
23 de agosto de 1999, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 6° A exportação de produtos na
cionais sem que tenha ocorrido sua saída
do território brasileiro somente será admiti
da, produzindo todos os efeitos fiscais e
cambiais, quando o pagamento for efetivado
em moeda estrangeira de livre conversibili
dade e a venda for realizada para:

..................................................... :'(NR)

Art. 51. O caput do art. 52 da Lei nO 9.532, de
10 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a se
guinte alteração:

"Art. 52. O valor do IPI devido no de
sembaraço aduaneiro dos cigarros do códi
go 2402.20.00 da TIPI será apurado da
mesma forma que para o produto nacional,
tomando-se por base a classe de enquadra
mento divulgada pela Secretaria da Receita
Federal.

. :'(NR)
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Art. 52. O art. 33 do Decreto-Lei n° 1.593, de 21
de dezembro de 1977, passa a vigorar com a seguinte
alteração:

Aplicam-se as seguintes penalidades, em rela
ção ao selo de controle de que trata o art. 46 da Lei n°
4.502, de 30 de novembro de 1964, na ocorrência das
seguintes infrações:

I - venda ou exposição à venda de produto sem
o selo ou com emprego de selo já utilizado: multa
igual ao valor comercial do produto, não inferior a
R$1.000,00 (mil reais);

11- emprego ou posse de selo legítimo não ad
quirido pelo próprio estabelecimento diretamente da
repartição fornecedora: multa de R$ 1,00 (um real)
por unidade, não inferior a R$1.000,00 (mil reais);

111- emprego de selo destinado a produto nacio
nal, quando se tratar de produto estrangeiro, e
vice-versa; emprego de selo destinado a produto di
verso; emprego de selo não utilizado ou marcado
como previsto em ato da Secretaria da Receita Fede
ral; emprego de selo que não estiver em circulação:
consideram-se os produtos como não selados, equi
parando-se a infração à falta de pagamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados, que será
exigível, além da multa igual a setenta e cinco por
cento do valor do imposto exigido;

IV - fabricação, venda, compra, cessão, utiliza
ção ou posse, soltos ou aplicados, de selos de contro
le falsos: independentemente de sanção penal cabí
vel, multa de R$5,00 (cinco reais) por unidade, não in
ferior a R$5.000,00 (cinco mil reais), além da apreen
são dos selos não utilizados e da aplicação da pena
de perdimento dos produtos em que tenham sido utili
zados os selos;

V - transporte de produto sem o selo ou com
emprego de selo já utilizado: multa igual a cinqüenta
por cento do valor comercial do produto, não inferior a
R$1.000,00 (mil reais).

§ 1° Aplicar-se-á a mesma pena cominada no in
ciso 11 àqueles que fornecerem a outro estabeleci
mento, da mesma pessoa jurídica ou de terceiros, se
Ios de controle legítimos adquiridos diretamente da
repartição fornecedora.

§ 2° Aplicar-se-á ainda a pena de perdimento
aos produtos do código 24.02.20.00 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos (TIPI):

I - na hipótese de que tratam os incisos I e V do
caput,

11- encontrados no estabelecimento industrial,
acondicionados em embalagem destinada a comerci
alização, sem o selo de controle.

§ 3° Para fins de aplicação das penalidades pre
vistas neste artigo, havendo a constatação de produ
tos com selos de controle em desacordo com as nor
mas estabelecidas pela Secretaria da Receita Fede
ral, considerar-se-á irregular a totalidade do lote iden
tificado onde os mesmos foram encontrados:'(NR)

Art. 53. É proibida a fabricação, em estabeleci
mento de terceiros, dos produtos do código
24.02.20.00 da TIPI.

Parágrafo único. Aos estabelecimentos que re
ceberem ou tiverem em seu poder matérias-primas,
produtos intermediários ou material de embalagem
para a fabricação de cigarros para terceiros, aplica-se
a penalidade prevista no inciso 11 do art. 15 do Decre
to-Lei n° 1.593, de 21 de dezembro de 1977.

Art. 54. O papel para cigarros, em bobinas, so
mente poderá ser vendido, no mercado interno, a es
tabelecimento industrial que possua o Registro Espe
cial de que trata o

Art. 55. Nas Convenções destinadas a evitar a
dupla tributação da renda, a serem firmadas pelo Bra
sil com países integrantes do Mercado Comum do Sul
(Mercosul), será incluída cláusula prevendo a conces
são de crédito do imposto de renda sobre lucros e di
videndos recebidos por pessoa jurídica domiciliada
no Brasil que deveria ser pago no outro país signatá
rio, mas que não haja sido em decorrência de lei de vi
gência temporária de incentivo ao desenvolvimento
econômico, nacional, regional ou setorial.

Parágrafo único. O crédito referido no caput, ob
servadas as demais condições gerais de concessão e
outras que vierem a ser estabelecidas em legislação
específica, somente será admitido quando os lucros
ou dividendos distribuídos provenham, diretamente,
de atividade desenvolvida no país estrangeiro signa
tário, relativa aos setores:

1- industrial, exceto da indústria de cigarro e be
bidas em geral, inclusive os concentrados destas;

11 - agrícola, de florestamento ou pesqueira.
Art. 56. O § 4° do art. 3° e o art. 15, caput, e res

pectivo § 3°, da Lei nO 9.964, de 10 de abril de 2000,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3° .

§ 4° Ressalvado o disposto no § 3°, a
homologação da opção pelo REFIS é condi
cionada à prestação de garantia ou, a critério
da pessoa jurídica, ao arrolamento dos bens
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integrantes do seu patrimônio, ainda que de
valor inferior ao débito consolidado, na forma
do art. 64 da Lei n° 9.532, de 10 de dezem
bro de 1997, dispensada a apresentação de
qualquer outra forma de garantia.

......................................................"(NR)
"Art. 15. É suspensa a pretensão puni

tiva do Estado, referente aos crimes previs
tos nos arts. 1° e 2° da Lei n° 8.137, de 27
de dezembro de 1990, e no art. 95 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, durante o pe
ríodo em que a pessoa jurídica relacionada
com o agente dos aludidos crimes estiver in
cluída no REFIS.

§ 3° Extingue-se a punibilidade dos cri
mes referidos neste artigo quando a pessoa
jurídica relacionada com o agente efetuar o
pagamento integral dos débitos oriundos de
tributos e contribuições sociais, inclusive
acessórios, que tiverem sido objeto de con
cessão de parcelamento" (NR)

Art. 57. O encargo de que trata o , inclusive na
condição de que trata o , nos pagamentos de débi
tos relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, inscritos na Dívida
Ativa da União, e efetuados a partir de 15 de maio de
2002, em virtude de norma de caráter exonerativo, in
clusive nas hipóteses de que tratam os arts. 13 e 14
desta Lei, será calculado sobre os valores original
mente devidos, limitado ao valor correspondente à
multa calculada nos termos do § 3° do art. 13.

Art. 58. O art. 42 da Lei nO 9.430, de 27 de de
zembro de 1996, passa a vigorar acrescido dos se
guintes §§ 5° e 6°:

"Art. 42 ..

Quando provado que os valores credi
tados na conta de depósito ou de investimen
to pertencem a terceiro, evidenciando interpo
sição de pessoa, a determinação dos rendi
mentos ou receitas será efetuada em relação
ao terceiro, na condição de efetivo titular da
conta de depósito ou de investimento.

Na hipótese de contas de depósito ou
de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informa
ções dos titulares tenham sido apresenta
das em separado, e não havendo comprova
ção da origem dos recursos nos termos
deste artigo, o valor dos rendimentos ou re-

ceitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou re
ceitas pela quantidade de titulares."(NR)

Art. 59. O art. 23 do Decreto-Lei n° 1.455, de 7
de abril de 1976, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

23 .
V - estrangeiras ou nacionais, na im

portação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vende
dor, comprador ou de responsável pela ope
ração, mediante fraude ou simulação, inclu
sive a interposição fraudulenta de terceiros.

§ 1° O dano ao erário decorrente das
infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das
mercadorias.

§ 2° Presume-se interposição fraudulen
ta na operação de comércio exterior a não
comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados.

§ 3° A pena prevista no § 1° conver
te-se em multa equivalente ao valor aduane
iro da mercadoria que não seja localizada
ou que tenha sido consumida.

§ 4° O disposto no § 3° não impede a
apreensão da mercadoria nos casos previs
tos no inciso I ou quando for proibida sua
importação, consumo ou circulação no terri
tório nacional:'(NR)

Art. 60. O art. 81 da Lei n° 9.430, de 27 de de
zembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

§ 1° Será também declarada inapta a
inscrição da pessoa jurídica que não compro
ve a origem, a disponibilidade e a efetiva
transferência, se for o caso, dos recursos em
pregados em operações de comércio exterior.

§ 2° Para fins do disposto no § 1°, a
comprovação da origem de recursos prove
nientes do exterior dar-se-á mediante, cu
mulativamente:

I - prova do regular fechamento da ope
ração de câmbio, inclusive com a identificação
da instituição financeira no exterior encarrega
da da remessa dos recursos para o País;

11 - identificação do remetente dos re
cursos, assim entendido como a pessoa físi
ca ou jurídica titular dos recursos remetidos.
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§ 3° No caso de o remetente referido
no inciso 11 do § 2° ser pessoa jurídica deve
rão ser também identificados os integrantes
de seus quadros societário e gerencial.

§ 4° O disposto nos §§ 2° e 3° apli
ca-se, também, na hipótese de que trata o §
2° do art. 23 do Decreto-Lei n° 1.455, de 7
de abril de 1976."(NR)

Art. 61. O art. 1° da Lei n° 9.074, de 7 de julho
de 1995, fica acrescido dos seguintes parágrafos,
renumerando-se o parágrafo único para § 1°:

"Art. 1° ..
§ 2° O prazo das concessões e per

missões de que trata o inciso VI deste artigo
será de vinte e cinco anos, podendo ser
prorrogado por dez anos.

§ 3° Ao término do prazo, as atuais
concessões e permissões, mencionadas no
§ 2°, incluídas as anteriores à Lei n° 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, serão prorroga
das pelo prazo previsto no § 2°."(NR)

Art. 62. O art. 15 da Lei n° 10.451, de 10 de maio
de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, produzindo efeitos, no
caso dos arts. 1° e 2°, em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro
de 2002, observado o disposto no art. 1° da
Lei n° 9.887, de 7 de dezembro de 1999:'(NR)

Art. 63. O art. 1° da Lei n° 9.887, de 7 de dezem
bro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° O art. 21 da , passa a vigorar
com a seguinte redação:

'Art. 21. Relativamente aos fatos gera
dores ocorridos durante os anos-calendário
de 1998 a 2003, a alíquota de vinte e cinco
por cento, constante das tabelas de que tra
tam os arts. 3° e 11 da Lei nO 9.250, de 26
de dezembro de 1995, e as corresponden
tes parcelas a deduzir, passam a ser, res
pectivamente, a alíquota, de vinte e sete in
teiros e cinco décimos por cento, e as par
celas a deduzir, até 31 de dezembro de
2001, de R$360,00 (trezentos e sessenta
reais) e R$4.320,00(quatro mil, trezentos e
vinte reais), e a partir de 1° de janeiro de
2002, aquelas determinadas pelo art. 1° da
Lei n° 10.451, de 10 de maio de 2002, a sa
ber, de R$423,08 (quatrocentos e vinte e

três reais e oito centavos) e R$5.076,90
(cinco mil e setenta e seis reais e noventa
centavos).

Parágrafo único. São restabelecidas,
relativamente aos fatos geradores ocorridos
a partir de 1° de janeiro de 2004, a alíquota
de vinte e cinco por cento e as respectivas
parcelas a deduzir de R$370,20 (trezentos
e setenta reais e vinte centavos) e de
R$4.442,40 (quatro mil, quatrocentos e qua
renta e dois reais e quarenta centavos), de
que tratam os arts. 3° e 11 da Lei nO 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, modificados
em coerência com o art. 1° da Lei n° 10.451,
de 10 de maio de 2002.'''(NR)

Art. 64. O art. 43 da Medida Provisória
n° 2.158-35, de 2001, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 2°, renumerando-se o parágrafo único
para§l°:

"Art. 43 ..
§ 2° O disposto neste artigo, no que

diz respeito aos produtos classificados nas
posições 84.32 e 84.33, alcança apenas os
veículos autopropulsados descritos nos Có
digos 8432.30, 8432.40.00, 8432.80.00 (ex
ceto rolos para gramados ou campo de es
porte), 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e
8433.5."(NR)

Art. 65. O art. 22A da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 22A ..

§ 6° Não se aplica o regime substitutivo
de que trata este artigo à pessoa jurídica
que, relativamente à atividade rural, se dedi
que apenas ao florestamento e refloresta
mento como fonte de matéria prima para in
dustrialização própria mediante a utilização
de processo industrial que modifique a natu
reza química da madeira ou a transforme em
pasta celulósica.

§ 7° Aplica-se o disposto no § 6° ainda
que a pessoa jurídica comercialize resíduos
vegetais ou sobras ou partes da produção,
desde que a receita bruta decorrente dessa
comercialização represente menos de um
por cento de sua receita bruta proveniente
da comercialização da produção:'(NR)

._-----_._---_._._._.,"-'"".,.,.......... --_...
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DISPOSiÇÕES FINAIS

Art. 66. A Secretaria da Receita Federal e a Pro
curadoria-Gerai da Fazenda Nacional editarão, no
âmbito de suas respectivas competências, as normas
necessárias à aplicação do disposto nesta Lei.

Art. 67. Os arts. 9° e 33 desta Lei alcançam os
fatos geradores ocorridos a partir de 29 de junho de
1999, ficando revogados os arts. 15 e 16 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 2001, o § 1° do art. 7° da
Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990, os §§ 1° e 2° do
art. 48 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
o inciso VI do art. 14da Lei n° 9.718, de 27 de novem
bro de 1998.

Art. 68. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos:

I - a partir de 1° de outubro de 2002, em relação
aos arts. 29 e 49;

11 - a partir de 1° de dezembro de 2002, em rela
ção aos arts. 1° a 6° e 8° a 11;

111 - a partir de 1° de janeiro de 2003, em relação
aos arts. 34, 37 a 44, 46 e 48;

IV - a partir da data da publicação desta Lei, em
relação aos demais artigos.

Sala das Sessões, em 11 de dezembro de 2002.
- Benito Gama, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)

Aprovada.

A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o
processado.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, parabenizo o Deputado Benito Gama pelo empe
nho. Essa lei, como afirmamos VExa. e eu ontem,
levará o nome de Lei Benito Gama.

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com os
aplausos desta Casa e, em particular, deste Presidente.

Mais uma vez cumprimento o Deputado Benito
Gama por ter realizado trabalho extremamente com
plexo em mais um dos vários exitosos que S.Exa. aqui
cumpriu. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 2.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 71, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi
da Provisória n° 71, de 2002, que altera dis
posições das Leis n° 9.028, de 12 de abril
de 1995, e 10.480, de 2 de julho de 2002, da
Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de se
tembro de 2001, dispõe sobre a Secretaria
da Receita Federal, e dá outras providênci
as. Pendente de parecer da Comissão Mis
ta do Congresso Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 17-10-02

Prazo na Câmara: 31-10-02
Prazo para sobrestar a pauta:

18-11-02

A SRA. CELCITA PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL - MT. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, vo
tei com o partido.

O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Peço aos
Srs. Líderes partidários que se entendam em relação
ao encaminhamento a ser dado no que se refere à
Medida Provisória n° 71, cujo relatório será proferido
agora. Quero instar os Líderes partidários a esse en
tendimento porque faz parte de todo acordo a votação
de matérias que dependam da liberação da pauta
para a apreciação. O acordo não diz respeito ao méri
to, mas à votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Mussa Demes.

O SR. MUSSA DEMES (PFL - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, cópias do projeto de con
versão e do relatório ainda estão sendo elaboradas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vamos
aguardar que essas cópias sejam distribuídas. Mas
VExa. não tem uma cópia para proferir o relatório?

O SR. MUSSA DEMES - A que eu tinha enca
minhei para fazer cópias a serem distribuídas aos de
mais.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Só posso
autorizar que seja tirada cópia depois que VExa.
apresentar o relatório. Até que VExa. o apresente em
plenário, não existe relatório para ser distribuído. Em
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seguida ao relatório de VExa., faremos a distribuição.
VExa. pode, aliás, fazer um relatório mais sucinto.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, VExa.
poderia suspender a sessão por dez minutos, para
tentarmos acertar o texto com o Relator?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Informo
ao Deputado Walter Pinheiro que no entendimento
conduzido pelo Líder João Paulo houve o compromis
so de que votaríamos essa matéria.

O SR. WALTER PINHEIRO - Mas nosso com
promisso é votar, Sr. Presidente. O problema não é
nosso.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - E S.Exa.
ainda me lembra que além das que citei haveria outra
matéria, o que confirmo.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
nosso compromisso é votar. O problema não é do De
putado João Paulo. Nós queremos votar essa e as ou
tras matérias, mas há um problema no relatório.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - VExa.
acha que é possível saná-lo agora? Vou suspender a
sessão por cinco minutos.

Vou fazer uma consulta.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
coloque em votação as Medidas Provisórias nOs 73 e
74 primeiro.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou con
ferir apenas a data.

Na verdade, atenderei a V.Exa. de forma mais
adequada, instando aqueles que têm dúvida em rela
ção ao projeto de lei de conversão para que se dedi
quem agora exaustivamente ao entendimento, por
que eu passarei à votação da Medida Provisória nO
73, em seguida à de nO 74, e voltarei à de nO 71 para
que seja votada em acordo, para deleite de todos nós,
ou, não sendo possível, no voto, com a presença dos
Srs. Parlamentares aqui.

Em seguida a essa medida provisória, votare
mos leis complementares relativas à Lei Kandir e ma-

térias também de quorum constitucional, como a
Taxa de Iluminação Pública.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 3.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 73, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi
da Provisória nO 73, de 2002, que revoga
o art. 12 da Medida Provisória n° 66, de
29 de agosto de 2002. Pendente de pare
cer da Comissão Mista do Congresso Na
cional.

Prazo na Comissão Mista: 28-10-02

Prazo na Câmara: 11-11-02

Prazo para sobrestar a pauta:
29-11-02

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Xico Graziano.

Comunico ao Plenário que há uma primeira ob
servação. Essa medida provisória poderia ser consi
derada prejudicada, porque foi extraída do texto da
Medida Provisória n° 66 pelo ilustre Relator. Entretan
to, como essa votação na Câmara não tem caráter
terminativo, ela irá ao Senado, que poderá, eventual
mente - essa é uma possibilidade -, repor o texto
aqui derrotado, portanto o texto original.

É um cuidado adequado, a meu ver, que essa
matéria também seja submetida a voto, obviamente 
parece-me - para confirmar a supressão desse artigo.

Eu a submeterei a votos, para que não fique uma
lacuna passível de qualquer questionamento futuro.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer à Medida Provisória
n° 73, em substituição à Comissão Mista do Congres
so Nacional, ao Deputado Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, a Medida Provisória nO 73 teria de tramitar se não
tivéssemos dado andamento adequado à Medida
Provisória n° 66. Como nós o fizemos, mesmo reco
nhecendo que preenche os requisitos de urgência,
constitucionalidade e juridicidade, no mérito, meu
voto é pela sua rejeição.

Propomos, portanto, a rejeição da Medida Provi
sória nO 73, por considerarmos que seu objeto já está
contemplado na Medida Provisória n° 66, em termos
que satisfazem o conjunto da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Professor Luizinho, o que diz VExa. acerca da emen-



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 54121

da apresentada? O parecer de VExa. é também pela
rejeição da emenda?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sim, Sr. Pre
sidente, pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O parecer
do Relator é pela constitucionalidade da Medida Pro
visória n° 73 e, no mérito, pela sua rejeição e da
emenda a ela apresentada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em dis
cussão. (Pausa.)

Não havendo oradores inscritos, declaro encer
rada a discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o parecer do Relator, na parte em que
manifesta opinião favorável quanto ao atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur
gência e de sua adequação financeira e orçamentária,
nos termos do art. 8° da Resolução n° 1,de 2002--GN ..

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se
à votação do mér~o.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos a Emenda apresentada na Comissão
Mista do Congresso Nacional, com parecer contrário:

EMENDA N° 1

Acrescente-se à Medida Provisória n° 73, de 14
de outubro de 2002, o seguinte artigo:

Art. 2° Poderão ser pagos ou parcelados, até 28
de novembro de 2002, nas condições estabelecidas
pelo Art. 17 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
e na Art. n° 11 da Medida Provisória 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, com dispensa do pagamento de
juros de mora e da multa moratória ou punitiva, dos
decretos relativos a tributos e contribuições adminis
trados pela Secretaria da Receita Federal e contribui
ções arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), decorrentes de fato gerador ocorrido
até 30 de junho de 2002, nos prazos e percentuais
abaixo indicados:

1- 100% (cem por cento), se recolhido até 28 de
novembro de 2002;

II - 90% (noventa por cento), se recolhido até 29
de dezembro de 2002;

111- 80% (oitenta por cento), se recolhido até 31
de janeiro de 2003;

IV - 70% (setenta por cento), se recolhido até 28
de fevereiro de 2003;

V - 30% (trinta por cento), se recolhido em até
240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais e conse
cutivas, vencendo a primeira parcela em 28 de no
vembro de 2002.

§ 1° A opção poderá ser formalizada até 28 de
novembro de 2002.

§ 2° Os contribuintes que aderiram ao Programa
de Recuperação Fiscal- REFIS, poderão optar pelas
condições estabelecidas por este artigo.

§ 3° Para efeito deste artigo, o contribuinte ou
responsável deverá:

a) no caso de fatos geradores vinculados a
ações judiciais, comprovar a desistência expressa e
irrevogável de todas as ações judiciais que tenham
por objeto os tributos a serem pagos na forma do ca
put, e renunciar a qualquer alegação de direito sobre
as quais se fundam as referidas ações;

b) no caso de débitos decorrentes de lançamen
to de oficio que se encontrarem com exigibilidade
suspensa por força do Inciso 111 do Art. 151 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, desistir expressa
mente e de forma irrevogável da impugnação ou do
recurso interposto.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Meu voto é "não",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem favoráveis à emenda permaneçam como
se acham. (Pausa.)

Rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos a Medida Provisória n° 73, de 2002:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Const~uição,

adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1 o Fica revogado o

Art. 2 o 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
VExa. a palavra.
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o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Meu voto é "não",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os que fo
rem pela aprovação permaneçam como se acham.
(Pausa.)

Rejeitada.
Esta Presidência encaminhará a matéria à Co

missão Mista, para que seja elaborado projeto de de
creto legislativo disciplinando as relações jurídicas
decorrentes da vigência dessa medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 4.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 74, DE 2002.
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi
da Provisória n° 74, de 2002, que altera a
lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
para assegurar o pagamento de segu
ro-desemprego ao trabalhador resgatado
da condição análoga à de escravos. Pen
dente de parecer da Comissão Mista do
Congresso Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 06-11-02
Prazo na Cãmara: 20-11-02
Prazo para sobrestar a pauta: 8-12-02.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Informo
ao Deputado José Aníbal que seu parecer se en
contra sobre a mesa. Se quiser, S.Exa. poderá pro
ceder à leitura.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer à Medida Provisória
n° 74, de 2002, em substituição à Comissão Mista do
Congresso Nacional , ao Sr. Deputado José Aníbal.

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
preliminarmente, o parecer reconhece a urgência e
relevância da matéria.

A medida provisória em apreço trata de assegu
rar o pagamento de seguro-desemprego aos traba
lhadores resgatados na condição análoga à de escra
vo. Esses trabalhadores terão direito a receber três
parcelas de seguro-desemprego no valor de um salá
rio mínimo cada. E determina também sua qualifica
ção profissional e recolocação no mercado de traba
lho, por meio do Sistema Nacional de Emprego.

Sr. Presidente, como certamente esta é a última
matéria que vou relatar na condição de Deputado Fe
deral, quero agradecer ao Líder do meu partido, De
putado Jutahy Junior, a oportunidade que me deu de

apresentar este parecer e, ao mesmo tempo, fazer
uma menção do quanto isso é paradoxal.

Atualmente, o Brasil é um país competitivo, ca
paz de disputar e conquistar novos mercados por
meio do espírito empreendedor dos seus empresári
os e dos recursos humanos qualificados de que dis
põe. Infelizmente, ainda existe em nosso território tra
balho escravo, que não nos torna mais competitivos,
nem mais aptos a disputar novos mercados, nem
mais justos.

Essa medida provisória, a última que relato, é
um retrato da grande e renitente dificuldade que tem o
Brasil de resgatar sua dívida social.

Na oportunidade, manifestando-me pela sua
aprovação, quero dizer que a condição de trabalhador
escravo, que hoje muitos brasileiros ainda detêm, é
economicamente nefasta, socialmente uma chaga e
politicamente uma vergonha.

Portanto, em muito boa hora o Governo do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso editou essa me
dida provisória. Espero que seja apenas o início de
um combate mais tenaz e sistemático contra o traba
lho escravo, combate sobre o qual o novo Presidente
já expressou a mais absoluta identidade.

Muito obrigado.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO

À MESA

COMISSÃO MISTA DESTINADA A
EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A
MEDIDA PROVISÓRIA N° 74, DE 23 DE
OUTUBRO DE 2002

MEDIDA PROVISORIA
N° 74, DE 23 DE OUTUBRO DE 2002

(Mensagem nO 887, de 2002)

Altera a lei n° 7.998, de 11 de janei
ro de 1990, para assegurar o pagamento
de seguro-desemprego ao trabalhador
resgatado da condição análoga à de es
cravo.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado José Anibal

I - Relatório
A Medida Provisória n° 74, de 2002, editada

pelo Senhor Presidente da República e submetida ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 62 da Consti
tuição Federal, por intermédio da Mensagem n° 887,
de 23 de outubro de 2002, muda a Lei n° 7.998, de 11
de janeiro de 1990, para assegurar o pagamento de
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seguro-desemprego ao trabalhador resgatado da
condição análoga à de trabalhador escravo.

Ao realizar esse objetivo, a proposição integra
as ações de fiscalização do trabalho bem como de
qualificação profissional e recolocação no mercado
de trabalho em favor do trabalhador resgatado do re
gime de trabalho forçado ou reduzido à condição pró
xima à de escravo. Dentro desse escopo, diligencia o
provimento de assistência financeira mínima àqueles
que se encontram à margem dos direitos sociais do
trabalho, evitando, com o acoplamento ao benefício
de ações adicionais de proteção e encaminhamento,
o círculo vicioso do aliciamento e do retorno dos be
neficiários à situação anterior.

Nos seus poucos dispositivos, o texto do pre
sente instrumento modifica inciso e acrescenta artigo
à lei, acompanhado de dois parágrafos, que regula
menta o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono
Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador e
dá outras providências.

Assim, alarga a finalidade do Programa do Se
guro-Desemprego, para incluir como beneficiário da
assistência financeira temporária, além do trabalha
dor dispensado sem justa causa, inclusive a indireta,
também o trabalhador comprovadamente resgatado
do regime de trabalho forçado ou da condição análo
ga à de escravo (Inciso I do art. 2°).

Estabelece que, diante da constatação pela fis
calização do Ministério do Trabalho e Emprego da sub
missão de trabalhador a regime de trabalho forçado ou
de sua redução à condição equivalente àquela de es
cravo, haverá o resgate dele desta situação e o direito
ao recebimento de três parcelas de seguro-desempre
go de um salário-mínimo cada (caput do art. 2°C.).

Atribui ao Ministério do Trabalho e Emprego _
MTE a responsabilidade de encaminhar o trabalhador
resgatado, por meio do Sistema Nacional de Emprego _
SINE, para qualificação profissional e recolocação no
mercado de trabalho, de acordo com regulamentação
do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Tra
balhador- CODEFAT (§ 1° do art. 2° C).

E, afinal, incumbe ao titular daquela pasta minis
terial apresentar ao Codefat proposta de norma de
procedimento para concessão do beneficio, vedando
a sua repetição ao mesmo beneficiário, no intervalo
de doze meses da percepção da última parcela, res
peitado, de qualquer modo, o limite de comprometi
mento do FAT com essa despesa (§ 2° do art. 2° C).

Quando do recebimento desta matéria pelo
Congresso Nacional, em 24 de outubro de 2002, a
mensagem original tomou o nO 225/02, o fato foi co-

municado ao Plenário para início da sua tramitação,
com as adoção de providências para a constituição
de Comissão Mista com vistas à sua apreciação, que,
efetivada, não chegou a se instalar, e a abertura de
prazo regimental para apresentação de emendas,
sem que, até a finalização do período, ocorresse a
formalização de qualquer uma.

11 - Voto do Relator

Consoante a Constituição Federal, nos seus art.
62, §§ 5°,8° e 9° e a Resolução nO 1, de 2002, do Con
gresso Nacional, nos seus arts. 5° e 6°, cabe ao Ple
nário da Câmara dos Deputados, no que toca a medi
das provisórias, deliberar sobre o mérito e o atendi
mento dos pressupostos constitucionais e legais.

Relevância e urgência

A relevância e a urgência de que se reveste de
terminada matéria, constituem requisitos para a ado
ção de medida provisória, com força de lei, e respal
dam juízo de admissibilidade na sua apreciação pelo
Poder Legislativo.

Nestes termos, há de se reconhecer que confi
gura a relevância do tema, no caso específico, o sim
ples objetivo de integrar ações, ao lado da concessão
de benefício temporário, como modo de instrumenta
lizar o resgate e a reversão da situação da vítima de
trabalho forçado ou de condição similar a de trabalho
escravo no país. Isso condiz, inegavelmente, com o
interesse e a preocupação da imensa maioria do povo
brasileiro, e contribui para a erradicação deste grave
problema, dentro dos superiores ideais de justiça so
cial, que passa pela estruturação e oferecimento de
oportunidades aos desvalidos.

Por sua vez, a urgência está automaticamente
justificada pela gravidade decorrente da natureza da
pendência a equacionar, muito mais do que pela sua
dimensão, espelhada pelos efetivos resultados do tra
balho de fiscalização, a cargo do Grupo Especial de
Fiscalização Móvel da Secretária de Inspeção do Tra
balho, em operação desde 1995, como braço do Gru
po Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado, cri
ado pelo Decreto n° 1538/95. Nem assim, porém, dis
pensa cuidados que o andamento do processo faz
por recomendar, já que, entre 1999 e 2001, segundo
o MTE, foram identificados e retirados do trabalho es
cravo, forçado ou degradante nada menos do que
2.600 trabalhadores, a partir de 77 operações móveis,
enquanto que, no primeiro semestre de 2002, mercê
do aperfeiçoamento do processo e intensificação dos
esforços de repressão da exploração da mão-de-obra
escrava, já se constatou 841 casos em 19 incursões.
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Diante dessas considerações, verifica-se que a
Medida Provisória satisfaz aos pressupostos de ur
gência e relevância, levando-nos a concluir pela sua
admissibilidade.

Constitucionalidade, Juridicidade
e Técnica Legislativa

Quanto ao conteúdo normativo, não é possível
vislumbrar quaisquer vícios de iniciativa ou de compe
tência, ou tampouco algum outro obstáculo, no plano
das demais disposições constitucionais aplicáveis à
matéria. Ainda, nenhum impedimento de hierarquia
legal revela-se capaz de colocar em xeque a sua vali
dade jurídica, o que também se verifica em especial,
no que respeita à Lei Complementar nO 95, de 1998,
relativamente à sua técnica legislativa.

Nada levando, portanto, a outra posição, somos
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa da Medida Provisória.

Adequação Financeira e Orçamentária
Ao analisar a matéria, a Consultoria de Orça

mento e Fiscalização Financeira, desta Casa, na ela
boração da Nota Técnica nO 13, de 11-11-02, assim
se pronunciou:

"O exame da compatibilidade e ade
quação financeira e orçamentária da Medida
Provisória n° 74, de 2002, deve ser realizado
consoante o disposto no art. 5° § 1°, da Re
solução n° 1, de 2002 - CN. " O exame de
compatibilidade e adequação orçamentária e
financeira das Medidas Provisórias abrange
a análise da repercussão sobre a receita ou
a despesa pública da União e da implicação
quanto ao atendimento das normas orça
mentárias e financeiras vigentes, em especi
al a conformidade com a Lei Complementar
nO 101, de 4 de maio de 2000, a lei do plano
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e
a lei orçamentária da Uniãd'.

A ação "pagamento do seguro-desemprego"
está prevista no plano plurianual, bem como na lei or
çamentária para 2002.

Quanto à elevação dos gastos, cabe destacar
que o impacto, em relação ao montante do programa
seguro-desemprego, será de pequena proporção, em
torno de 0,02%, como informado na Exposição de
Motivos. Adiciona-se a isso o fato de que a execução
do referido programa não poderá exceder os limites
de comprometimento dos recursos do FAT.

Dessa forma, vemos que não há prejuízo do al
cance das metas fiscais estabelecidas na Lei de Dire-

trizes Orçamentárias para 2002, nem tampouco dos
requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilida
de Fiscal, bem como da programação prevista no pia
no plurianual e na lei orçamentária anual."

Respaldados por essa manifestação, opinamos
pela adequação financeira e orçamentária da Medida
Provisória, que decorre da sua compatibilidade com
os instrumentos legais aplicáveis, com ênfase à Lei
de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária
Anual, ao Plano Plurianual e à Lei de Responsabilida
de Fiscal.

Mérito

A correção do descompasso existente entre a
legislação e a realidade social do Brasil representa o
mote da medida provisória sob exame. De um lado,
consagra-se na Constituição Federal uma série de
princípios, voltados para o estabelecimento da cida
dania, da dignidade da pessoa humana, dos valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa - o que se repe
te na própria formatação que a Lei Maior imprime à
atividade econômica, marcada pela redução das de
sigualdades sociais, pela busca do pleno emprego,
culminando com a extensão do seguro-desemprego
aos trabalhadores urbanos e rurais, no desemprego
involuntário. Do outro, o reconhecimento da submis
são de trabalhadores rurais a restritas alternativas de
emprego, que, aliciados com falsas promessas, ficam
expostos às mais precárias condições de trabalho, de
alimentação e alojamento - que se completam com a
falta de assistência médica, com a incidência de des
contos abusivos e com o sistema compulsório de can
tina e armazém, tudo caracterizando inobservância
de contrato laboral e da legislação de saúde e segu
rança do trabalho.

Estas imagens muitas vezes se mantêm sob o
guante da violência, para manter o clima de ameaça
que assegura a sua continuidade, prosperam - de for
ma esporádica e localizada - em regiões de difícil
acesso- do Norte e Centro-Oeste, onde pontuam ativi
dades de desmatamento e abertura de novas fazen
das para a introdução da pecuária, concentrando tra
balhadores trazidos de outras regiões. Tal constatação
envergonha o espírito de democracia e até mesmo o
sentimento de brasilidade, razão pela qual toma-se tão
importante criar os meios indispensáveis para erradi
car o trabalho escravo do território nacional.

A utilização do seguro-desemprego, ensejando
o pagamento de 1 salário-mínimo, que, aliás, é o piso
deste benefício, pelo prazo de 3 meses, com a proibi
ção da concessão de novo benefício para a mesma fi
nalidade, antes de 12 meses da última parcela, de-

,--_._-----_ -.,." "' .._.._._'_.--
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certo consubstancia mecanismo indispensável. Não
apenas pelo seu alcance social, pela resposta positi
va que é capaz de proporcionar a esse fantasma da
condição humana e da cidadania, mas também por
traduzir um tratamento à altura da ênfase que um as
sunto como esse vem adquirindo em fóruns internaci
onais, sobretudo no âmbito da Organização Internaci
onal do Trabalho - OIT, a qual o Brasil se filia e da qual
participa ativamente.

Não bastasse a aludida vantagem, de cunho
financeiro e temporário, sem pecar pelo risco da habi
tualidade, capaz de incentivar a acomodação, que por
si só representa um apoio de vulto ao trabalhador, pro
move a integração do instituto do seguro-desemprego,
nesse caso, com os programas de fiscalização, explici
tando a função de resgate dessa condição vil. Além
disso, comunica-se com a qualificação profissional e
recolocação no mercado de trabalho, viabilizando uma
retirada permanente dos beneficiários do contexto de
trabalho forçado ou degradante, mediante formação e
orientação adequada, para deter reais possibilidades
de recuperar a dignidade e a cidadania, na realização
do próprio sustento e de sua família.

Como a Medida Provisória responde afirmativa
mente aos fins propostos, de ajustar a legislação e re
gular a matéria nos seus aspectos essenciais, rele
gando para regulamentação o detalhamento da exe
cução, especialmente o procedimental, considera
mo-Ia, sob o ângulo do mérito, em condições de apro
vação.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, sem quaisquer óbices em
contrário, voto pela aprovação do texto da Medida
Provisória nO 74, de 2002, por sua conformidade com
a ordem jurídico-constitucional, na forma original que
lhe conferiu o Poder Executivo.

Sala das Sessões, de novembro de 2002. 
Deputado José Aníbal, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em dis
cussão. (Pausa.)

Não havendo oradores inscritos, declaro encer
rada a discussão.

PASSA-SE À V07AÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ-Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP Pela
ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, gosta
ria que fosse distribuído o texto que está sendo votado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Na verda
de, não houve alteração. Estamos votando o texto na
forma original. Não houve qualquer emendamento a
ser publicado nos avulsos que V.Exa. conhece de cor
e salteado, melhor do que qualquer outro Parlamentar
desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o parecer do Relator na parte em que
manifesta opinião favorável quanto ao atendimento
de pressupostos constitucionais de relevância e ur
gência e de sua adequação financeira e orçamentá
ria, nos termos do art. 8° da Resolução n° 1, de
2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se

à votação do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub

meter a votos a Medida Provisória n° 74, de 2002:
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° O art. 2° da Lei nO 7.998, de 11
de janeiro de 1990, passa a vigorar com a
seguinte redação:

I - prover assistência financeira tempo
rária ao trabalhador desempregado em vir
tude de dispensa sem justa causa, inclusive
a indireta, e ao trabalhador comprovada
mente resgatado de regime de trabalho for
çado ou da condição análoga à de escravo;

...................................................... (NR)
Art. 2° A Lei n° 7.998, de 1990, passa a vigorar

acrescida do seguinte art. 2°-C:
O trabalhador que vier a ser identificado como

submetido a regime de trabalho forçado ou reduzido a
condição análoga à de escravo, em decorrência de
ação de fiscalização do Ministério do Trabalho e
Emprego, será dessa situação resgatado e terá direi
to à percepção de três parcelas de seguro-desempre
go no valor de um salário mínimo cada, conforme o
disposto no § 2° deste artigo.

§ 1° O trabalhador resgatado nos ter
mos do caput deste artigo será encaminha-
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do, pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
para qualificação profissional e recolocação
no mercado de trabalho, por meio do Siste
ma Nacional de Emprego - SINE, na forma
estabelecida pelo Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador 
CODEFAT.

§ 2° Caberá ao Codefat, por proposta
do Ministro de Estado do Trabalho e Empre
go, estabelecer os procedimentos necessári
os ao recebimento do benefício previsto no
caput deste artigo, observados os respectivos
limites de comprometimento dos recursos do
FAT, ficando vedado ao mesmo trabalhador o
recebimento do benefício, em circunstâncias
similares, nos doze meses seguintes à per
cepção da última parcela." (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL:

MEDIDA PROVISÓRIA N° 74-A DE 2002

Altera a Lei n° 7.998, de 11 de janei
ro de 1990, para assegurar o pagamento
de seguro-desemprego ao trabalhador
resgatado da condição análoga à de es
cravo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 2° da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro

de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

I - prover assistência financeira tempo
rária ao trabalhador desempregado em vir
tude de dispensa sem justa causa, inclusive
a indireta, e ao trabalhador comprovada
mente resgatado de regime de trabalho for
çado ou da condição análoga à de escravo;

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

Art. 2° A Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 2°C:

O trabalhador que vier a ser identificado como
submetido a regime de trabalho forçado ou reduzido a
condição análoga à de escravo, em decorrência de

ação de fiscalização do Ministério do Trabalho e
Emprego, será dessa situação resgatado e terá direi
to à percepção de três parcelas de seguro-desempre
go no valor de um salário mínimo cada, conforme o
disposto no § 2° deste artigo.

§ 1° O trabalhador resgatado nos termos do ca
putdeste artigo será encaminhado, pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, para qualificação profissional e
recolocação no mercado de trabalho, por meio do Sis
tema Nacional de Emprego - SINE, na forma estabe
lecida pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Ampa
ro ao Trabalhador - CODEFAT.

§ 2° Caberá ao Codefat, por proposta do Ministro
de Estado do Trabalho e Emprego, estabelecer os pro
cedimentos necessários ao recebimento do benefício
previsto no caput deste artigo, observados os respecti
vos limites de comprometimento dos recursos do FAT, fi.
cando vedado ao mesmo trabalhador o recebimento do
benefício, em circunstâncias similares, nos doze meses
seguintes à percepção da última parcela."

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2002.
José Aníbal, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovada.

A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o
processado.

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 (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
um acordo para a votação da Taxa de Iluminação PÚ
blica - TIP. No ano passado, esta Casa votou e apro
vou essa matéria no sentimento de que precisa fortale
cer os Municípios do País. É preciso regulamentar essa
situação porque essa taxa, cobrada por muitos Prefei
tos, está sendo muito questionada, e sabemos que, dos
5.605 Municípios, para a grande maioria os recursos
são escassos para atender suas necessidades.

Portanto, peço a V.Exa. que inverta a pauta a fim
de que votemos a TI P agora. São precisos 308 votos
a favor. Vamos aproveitar esse quorum. Essa votação
poderia ser feita sem encaminhamento, pois todos já
sabem do que se trata.
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Comprometo-me com VExa. a, depois, votar
mos a Lei Kandir. Só não vou votar hoje aumento da
participação de 50 centavos para 80 centavos da
CIDE, porque precisamos discutir melhor. Por hoje,
basta o aumento da carga tributária do trabalhador
brasileiro. Vamos votar a Lei Kandir, que fortalece os
Estados e é justa, mas precisamos votar a TIP.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O que
está previsto é exatamente o que VExa. assinala ago
ra. A questão é que não podemos avançar antes de
votar a Medida Provisória n° 71, porque ela tranca a
pauta. Em seguida, há uma urgência constitucional
sobre a qual, me parece, há acordo - que também
tranca a pauta. Gostaria muito de poder avançar em
outras matérias...

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - A Medida Pro
visória n° 75, Sr. Presidente, só tranca a pauta ama
nhã.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Medida
Provisória n° 75 não está trancando a pauta de hoje.
Estamos parados na Medida Provisória n° 71.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Darei,
neste instante, mais cinco minutos para que seja con
cluído o entendimento quanto à Medida Provisória nO
71, de 2002. Não havendo esse entendimento, a ma
téria será colocada em votação nominal e os Parla
mentares poderão sobre ela se manifestar. Portanto,
a pedido do Relator e dos Líderes, suspendo ases
são por exatos cinco minutos.

Está suspensa a sessão.
(A sessão é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está rea
berta a sessão.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
que eu não seja surpreendido, solicito a VExa., nos
termos regimentais, que seja fornecido cópia do pare
cer do Relator dos Projetos de Lei Complementar nOs
347 e 349, um do Poder Executivo e outro do Senado
Federal. Tenho algumas dúvidas acerca do que está
escrito e do que possa estar no parecer do Relator.

Gostaria de obter cópia do parecer, antes de
V.Exa. submeter o projeto à votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Obvia
mente isso ocorrerá, mas não neste instante, ilustre
Deputado Gerson Peres, até porque sou mero cum-

pridor do Regimento e não posso distribuir cópia de
um parecer ainda não proferido.

Após a leitura do parecer ao Plenário, será ofe
recido a todos os Srs. Parlamentares e depois subme
tido a votos. Ainda estamos numa etapa anterior, se
quer esse item será o próximo da Ordem do Dia.

O SR. GERSON PERES - O relatório será oral,
então?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O relató
rio será lido aqui e distribuído aos Srs. Parlamentares
antes da votação, atendendo ao pedido de VExa.

O SR. GERSON PERES - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 2.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 71, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi
da Provisória nO 71, de 2002, que altera
disposições das Leis n° 9.028, de 12 de
abril de 1995, e 10.480, de 2 de julho de
2002, da Medida Provisória n° 2.229-43, de
6 de setembro de 2001, dispõe sobre a Se
cretaria da Receita Federal, e dá outras
providências. Pendente de parecer da Co
missão Mista do Congresso Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 17-10-02
Prazo na Câmara: 31-10-02
Prazo para sobrestar a pauta:

18-11-02

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer à Medida Provisória
n° 71, de 2002, em substituição à Comissão Mista
do Congresso Nacional, ao Sr. Deputado Mussa De
mes,

O SR. MUSSA DEMES (PFL - PI. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a medida sob parecer abran
ge variados assuntos, alterando a legislação relativa
à Advocacia-Geral da União, interpretando normas
relativas à remuneração das carreiras jurídicas pre
vistas nas Medidas Provisórias nOs 22, 29, 43 e
43/2002, disciplinando aspectos dos concursos públi
cos realizados pela AGU, atribuindo à Secretaria da
Receita Federal a qualidade de órgão autônomo, re
gulando a situação previdenciária de servidores afas
tados do exercício de cargo efetivo e distribuindo ao
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
competência para a administração, cobrança e fiscali
zação da contribuição para o plano de seguridade so
cial do servidor público ativo e inativo.
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Em relação ao primeiro tema, nas palavras da
exposição de motivos que acompanha a matéria, a le
gislação alterada trouxe comandos jurídicos que es
tão a reclamar juntos, seja para aperfeiçoar o funcio
namento de órgãos da Advocacia- Geral da União,
seja para conferir tratamento igualitário às carreiras
da instituição.

Ao lado desta, a exposição de motivos justifica
de forma pontual e variada as demais alterações que
o instrumento por ela encaminhado pretende introdu
zir no ordenamento jurídico.

A matéria recebeu as seguintes emendas: a) do
Deputado Agnelo Queiroz, a de n° 3, preservando em
seu cargo atuais auxiliares de vigilância e repressão
lotados na alfândega do porto e do aeroporto do Rio
de Janeiro; b) do Deputado Arnaldo Faria de Sá, as de
n° 1, que acrescenta dispositivo destinado a aumen
tar o valor da Gratificação de Desempenho da Ativida
de Jurídica - GDAJ e estendê-Ia aos servidores inati
vos; n° 9, que reserva para os membros da carreira de
Procurador Federal os cargos em comissão da Procu
radoria-Gerai Federal; e n° 10, que pretende incluir
entre os órgãos da Procuradoria-Geral Federal o ór
gão jurídico do Banco Central do Brasil; c) do Deputa
do Eduardo Campos, as de n° 4, que altera os critéri
os de enquadramento contidos no § 5° do art. 9° da
Medida; n° 5, que altera de outra forma esse mesmo
dispositivo; nO 7, que acrescenta àquele artigo dois
parágrafos ainda no mesmo intuito das emendas an
teriormente citadas; e n° 11, que reserva aos audito
res fiscais da Receita Federal o desempenho de to
das as atividades de caráter técnico de nível superior
no exercício das competências da Secretaria da Re
ceita Federal relativamente aos tributos e às contribu
ições por ela administrados; d) do Senador Eduardo
Suplicy, as de n° 2, que alude à situação dos empre
gados do SERPRO cedidos à Secretaria da Receita
Federal, e de n° 6, relativa ao mesmo tema; e) do De
putado Nilson Mourão, a de n° 8, que exclui a parte fi
nal do art. 11 da medida sob parecer.

Voto do Relator.
A medida sob parecer preenche os requisitos

constitucionais para sua admissão e não rompe as
restrições previstas na Lei Magna para que o Chefe
do Poder Executivo recorra ao instrumento, insculpi
das no art. 62, §1°, da Carta Régia.

Vota-se, portanto, por sua admissibilidade, em
bora se deva ressaltar a opinião da Relatoria, da qual
não decorre a rejeição liminar da medida, de que não
deveriam, em prol de uma melhor técnica legislativa,
ter sido agregados tantos e tão variados assuntos.

No que tange à adequação orçamentária e fi
nanceira, também não se localiza no ordenamento ju
rídico pátrio vedação ao exame da matéria.

Em relação ao mérito, poucas considerações se
devem tecer. À parte da MP que cuida da Advoca
cia-Gerai da União, nenhum reparo pode ser feito,
tendo em vista que os respectivos comandos cum
prem adequadamente a função a que se destinam.

No que tange ao enquadramento de servidores
públicos em carreiras jurídicas, também não há restri
ção a apontar, estando o Relator de acordo com os
novos critérios. .

Para aperfeiçoar o texto editado pelo Chefe do
Poder Executivo, portanto, poucos reparos precisam
serfeitos. Assim, constam do projeto de lei de conver
são proposto em anexo apenas as alterações a seguir
relativamente ao texto original da MP.

Altera-se o caput do art. 9°, bem como o seu §
1°, mantendo-se apenas a proposta de maior autono
mia financeira à Secretaria da Receita Federal, medi
ante gestão direta do Fundaf e inclusive de seus su
perávites. No entanto, suprimem-se os termos que
concedem também autonomia administrativa à Se
cretaria da Receita Federal, bem como o § 2°, que
cria uma unidade de assessoramento jurídico próprio,
por serem esses atributos peculiares às autarquias,
condição incompatível com o órgão encarregado de
suprir os recursos do Estado.

Renumerem-se os demais parágrafos.

Renumera-se o § 5° do art. 9°, como o 4°, dando
nova redação para tornar mais clara a redação do dis
positivo, de modo a indicar que também os auditores
fiscais nomeados por força da aprovação em concur
so público cujo edital tenha sido publicado até 30 de
julho de 1999 fazem jus aos direitos subjetivos ali pre
vistos, consoante o objetivo explicitado na Exposição
de Motivos n° 00009/02, AGU, Ministério da Fazenda,
atendendo-se as intenções da Emenda n° 5.

Inclui-se novo § 5°, de modo a reduzir o abismo
existente entre os servidores concursados, após a
edição da Medida Provisória n° 1.915/99, com valida
de revogada pela Medida Provisória n° 4.602, em re
lação aos servidores que ingressaram na carreira an
teriormente, acolhendo, com modificações de reda
ção, a Emenda n° 7. No universo dos servidores a se
rem integrados à carreira de apoio técnico-adminis
trativo, prevista pelo § 4°, renumerado § 3° do art. 9°,
foram incluídos os empregados do SERPRO e os ser
vidores do PCC lotados junto aos Conselhos de Con
tribuintes, devendo-se assinalar, a respeito desses úl
timos, que suas atividades - análogas umas, comple
mentares outras - não poderiam ser excluídas do âm
bito da Secretaria da Receita Federal, registrando-se
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que o primeiro aspecto da modificação aqui mencio
nada acarreta acolhimento das Emendas nOs 2 e 6.

No § 1°, do art. 10, suprimiu-se a parte final do
dispositivo que estabelecia a incidência da contribui
ção do servidor licenciado, inclusive sobre as vanta
gens pessoais, o que é de todo incabível, pois tais
verbas não se incorporam aos proventos de aposen
tadoria e pensão.

No art. 11, elimina-se a ambigüidade do texto,
que pode levar ao entendimento, certamente incom
patível com as intenções da própria medida, de que
se estabelece no dispositivo contribuição a que serão
obrigados servidores aposentados, matéria já apro
vada nesta Casa depois de muita insistência do Poder
Executivo, mas que terminou tendo sua inconstitucio
nalidade declarada pela Corte Suprema, tudo resul
tando no acatamento da Emenda n° 8.

No art. 14, acatando-se o teor da Emenda n° 10,
inclui-se a revogação de dispositivo que inexplicavel
mente exclui o Banco Central do Brasil do rol de au
tarquias inseridas na Procuradoria-Geral Federal, evi
tando-se que se cometa nesse tema o mesmo equí
VOGo perpetrado pela Lei n° 8.112/90 de triste memó
ria no nosso ordenamento jurídico.

Sobre as demais emendas, a Relatoria se mani
festa desfavoravelmente, preservando-se no particu
lar o texto original da MP.

As de nOs 1 e 3 ampliam, em desacordo com as
restrições previstas no texto constitucional, despesa
constante do texto original da MP.

A de n° 9 efetua reserva de cargo e de validade
duvidosa, tal a complexidade das unidades adminis
trativas envolvidas no problema.

A de n° 11 ratifica as atividades privativas dos
auditores fiscais, de modo a evitar conflitos de atribui
ção para os demais servidores da SRF, o que já está
devidamente assegurado pela MP 46/02.

Em decorrência, vota-se no mérito pela aprova
ção da Medida Provisória n° 71, de 2002, e das
Emendas de nOs 2,5,6,7,8 e 10, nos termos do pro
jeto de conversão em anexo, e pela rejeição das de
mais emendas.

Sr. Presidente, caros companheiros, todos ha
verão de notar discrepância entre o parecer que aca
bo de ler e o texto que será votado, que gostaria pre
valecesse. Isso acontece porque somente hoje, já no
final da tarde, tive oportunidade de conversar com o
Deputado Walter Pinheiro, que representa a Lideran
ça do PT e o Governo que se vai instalar a partir de ja
neiro. Em decorrência disso, necessitamos fazer alte-

rações que seriam impossíveis de ser ajustadas no
parecer, em virtude da exigüidade do tempo.

Essas alterações, que com certeza surgirão no
exame que será feito entre o texto e o parecer, segu
ramente haverão de acontecer.

É o parecer.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
OFERECIDO PELO RELATOR

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
N°, DE 2002

Altera disposições das Leis nOs 9.028,
de 12 de abril de 1995, e 10.480, de 2 de ju
lho de 2002, da Medida Provisória nO
2.229-43, de 6 de setembro de 2001, dispõe
sobre a Secretaria da Receita Federal, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 10.480, de 2 de julho de 2002,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2° ..

§]O ..

11 - quando cedido para órgãos ou en
tidades do Poder Executivo Federal, se in
vestido em cargo em comissão do Gru
po-Direção e Assessoramento Superiores
- DAS, nível 4, ou equivalente, em valor cor
respondente a 80 (oitenta) pontos; e

...................................................."(NR)
"Art. 5° ..

11 - o valor correspondente a 10 (dez)
pontos, quando atribuída por período inferior
a 60 (sessenta) meses.

...................................................."(NR)
"Art. 9° ..
Parágrafo único. Incumbe à Advoca

cia-Gerai da União a supervisão e ao Advo
gado-Gerai da União a direção superior da
Procuradoria-Geral Federal, cabendo a este
o poder de avocar e decidir quaisquer as
suntos daquela Procuradoria-GeraL" (NR)

"Art. 10 .
§ 1° No desempenho das atividades

de consultoria e assessoramento, à Procu
radoria-Gerai Federal aplica-se, no que cou
ber, o disposto no art. 11 da Lei Comple-
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mentar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993,
respeitado, quanto ao seu inciso 111, o dis
posto nos arts. 40 a 43 da referida Lei Com
plementar.

§ 4° Serão instaladas Procuradorias
Regionais Federais nas capitais que sejam
sede de Tribunal Regional Federal e Procu
radorias Federais não especializadas nas
demais capitais, cabendo a estas a repre
sentação judicial e as atividades de consul
toria e assessoramento jurídicos das entida
des de âmbito local.

§ 10. O Advogado-Geral da União indi
cará as Procuradorias especializadas a que
se refere o § 3° deste artigo, podendo, ain
da, procuradorias em razão da matéria e
das quais instaladas." (NR)

"Art. 12 .
§ 1° Compete ao Advogado-Geral da

União, relativamente à Procuradorias-Geral
Federal e seus Membros:

IV - distribuir os cargos e lotar os Mem
bros da Carreira nas Procuradorias-Gerais ou
Departamentos Jurídicos de autarquias e fun
dações federais;

V - disciplinar e efetivar as promoções
e remoções dos Membros da Carreira de
Procurador Federal;

VI - instaurar sindicâncias e processos
administrativos disciplinares contra Membros
da Carreira de Procurador Federal, julgar os
respectivos processos e aplicar as correspon
dentes penalidades, na forma da lei;

VII - ceder, ou apresentar quando re
quisitados, na forma da lei, Procuradores
Federais.

§ 2° Até que a Advocacia-Geral da
União disponha dos recursos necessários e
suficientes para assumir todas as despesas
decorrentes da criação da Procuradoria-Ge
rai Federal na sua estrutura, a remuneração
dos Membros da Carreira de Procurador Fe
deral incumbe à autarquia ou fundação fe
deral em que o servidor estiver lotado ou em
exercício temporário.

§ 5° São criados na Procuradoria-Geral
Federal 1 (um) cargo em comissão de Sub
procurador-Geral Federal, DAS 101.6, 2 (dois)
de Adjunto do Procurador-Geral Federal, DAS
101.5, e 1 (um) de Chefe de Gabinete do Pro
curador-Gerai Federal, DAS 101.4.

.,.. o··.·'_,·"..·· ...·_·_, _

§ 6° O Advogado-Geral da União po
derá delegar ao Procurador-Geral Federal
as atribuições previstas nos incisos IV a VII
do § 1° deste artigo.

§ 7° O Procurador Federal designado
para ter exercício em órgão da Advocacia-Ge
rai da União, nos termos do inciso 111 do § 1°
deste artigo, seja em atividades de represen
tação judicial ou de consultoria e assessora
mento jurídicos, estará, enquanto durar o
exercício, investido dos mesmos poderes e
atribuições conferidos aos membros da Insti
tuição integrantes do respectivo órgão." (NR)

Art. 2° Os arts. ao-8 e aO-F, de 12 de abril de
1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. ao-8. E instituída na Advoca
cia-Gerai da União a Câmara de Concilia
ção Administrativa, destinada a solucionar
conflitos, inclusive por arbitramento, entre os
órgãos da Administração Federal direta e as
entidades da Administração Federal indireta,
bem como entre estas últimas.

§ 1° As recomendações da Câmara de
Conciliação Administrativa serão submetidas
ao Advogado-Geral da União para decisão.

§ 2° O Advogado-Geral da União, à
vista das recomendações da Câmara de
Conciliação Administrativa, poderá homolo
gar a conciliação, decidir por arbitramento
ou determinar a emissão de parecer jurídico
para solver o submetendo-o ao Presidente
da República, nos termos dos arts. 40 e 41
Complementar no 73, de 1993.

§ 3° Para fins de arbitramento, o Advo
gado-Gerai da União poderá alterar parecer
emitido por membro das Câmara de Concili
ação Administrativa ou pela Consultoria-Ge
rai da União.

§ 4° A decisão que homologar a concili
ação ou que decidir pelo arbitramento é de
observância obrigatória às partes em conflito.

§ 5° O Advogado-Geral da União po
derá delegar a homologação de conciliação
ocorrida na Câmara de Conciliação Admi
nistrativa.

§ 6° Compete ao Advogado-Geral da
União designar os membros efetivos e even
tuais da Câmara de Conciliação Administra
tiva e disciplinar o seu funcionamento:' (NR)

---_.. ,._._, ..._....,.._,---'
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"Art. 8°-F. O Advogado-Geral da União
poderá instalar unidades de assessoramen
to jurídico nas capitais dos Estados e, quan
do o interesse do serviço recomendar, em
outras cidades.

§ 1° Incumbirão às unidades de asses
soramento jurídico atividades de assessora
mento aos órgãos e autoridades da Admi
nistração Federal direta localizados fora do
Distrito Federal, quanto às matérias de com
petência legal ou regulamentar dos órgãos e
autoridades assessorados, sem prejuízo
das competências das Consultorias Jurídi
cas dos respectivos Ministérios.

§ 2° As matérias específicas do Minis
tério ao qual pertença o órgão ou a autori
dade assessorados, que requeiram a mani
festação da Consultoria Jurídica, serão a
esta encaminhadas pelo coordenador da
unidade.

§ 3° O Advogado-Geral da União provi
denciará a lotação, nas unidades de asses
soramento jurídico, de integrantes das Car
reiras da Advocacia-Geral da União e de
servidores do seu quadro suplementar, que
estejam em exercício em cidade-sede das
referidas unidades, respeitados os casos de
cessão a outros órgãos ou entidades.

§ 4° O Advogado-Geral da União po
derá designar Procuradores Federais para
ter exercício nas unidades de assessora
mento jurídico.

§ 5° As unidades de assessoramento
jurídico de que trata este artigo integram a
Consultoria-Geral da União.

§ 6° Os recursos eventualmente ne
cessários à instalação e manutenção das
unidades de assessoramento jurídico corre
rão à conta de dotações orçamentárias da
Advocacia-Geral da União.

§ 7° O Advogado-Geral da União edita
rá ato, nos termos do art. 45 da Lei Comple
mentar no 73, de 1993, dispondo sobre as
unidades de assessoramento jurídico de
que trata este artigo." (NR)

Art. 3° Não se exigirá tempo mínimo de prática
forense para inscrição em concursos públicos, de
provas e títulos, destinados a provimento de cargos
das Carreiras da Advocacia-Geral da União.

Parágrafo único. Os aprovados em concursos
públicos para ingresso nos cargos referidos no caput

serão convocados, antes da nomeação, para escolha
da vaga de sua preferência, dentre as oferecidas em
edital, perdendo o direito à escolha de vaga aquele
que não atender à convocação no prazo fixado pela
Advocacia-Geral da União.

Art. 4° Os Auditores-Fiscais da Receita Federal
nomeados até 30 de 1999 serão posicionados na Ta
bela de Vencimentos de que trata medida Provisória
n° 46 de 25 de junho de 2002, nas mesmas classes e
padrões em que foram posicionados os Audito
res-Fiscais da Previdência Social e do Trabalho no
meados até aquela data, observado o ano de investi
dura nos respectivos cargos efetivos, consideradas
progressões e promoções posteriores à investidura.

§ 1° O ingresso nos cargos dos aprovados em
concurso das carreiras de que trata a Medida Provisó
ria nO 46/02, cujos editais tenham sido publicados até
a data de publicação desta Lei, dar-se-á, excepcional
mente, no último padrão da penúltima classe das res
pectivas tabelas de vencimentos.

Art. 5° Lei específica disporá sobre a criação do
plano de cargos das atividades de apoio técnico-ad
ministrativo à fiscalização tributária federal, que incor
porará, mediante opção, sem alteração dos respecti
vos cargos, os servidores do Ministério da Fazen
da,servidores do Plano de Classificação de Cargos,
instituído pela lei nO 5.645, de 10 de dezembro de
1970, que estejam em exercício lotados e na Secreta
ria da Receita Federal, e nos Conselhos de Contribu
intes em 30 de setembro de 2002

Art. 6° No interesse do serviço, serão mantidos
em exercício na Secretaria da Receita Federal os em
pregados do Serviço Federal de Processamento de
Dados que, em 30 de setembro de 2002, se encontra
vam cedidos para o desempenho de atividades do
Órgão, inclusive de atendimento ao público, ressalva
das aquelas privativas da Carreira Auditoria da Recei
ta Federal.

Art. 7° O servidor afastado ou licenciado do car
go efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para
servir em organismo oficial internacional do qual o
Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere,
ainda que contribua para regime de previdência social
no exterior, terá suspenso o seu vínculo com o regime
do Plano de Seguridade Social do Servidor Público
enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhe
assistindo, neste período, os benefícios do menciona
do regime de previdência.

§ 1° Será assegurada ao servidor licenciado ou
afastado sem remuneração, a manutenção da vincu
lação ao regime do Plano de Seguridade Social do
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Servidor Público, mediante o recolhimento mensal da
respectiva contribuição, no mesmo percentual devido
pelos servidores em atividade, incidente sobre a re
muneração total do cargo a que faz jus no exercício de
suas atribuições.

§ 2° O recolhimento de que trata o § 1° deve ser
efetuado até o segundo dia útil após a data do paga
mento das remunerações dos servidores públicos,
aplicando-se os procedimentos de cobrança e execu
ção dos tributos federais quando não recolhidas na
data de vencimento.

§ 3° As contribuições em atraso, após a vigência
da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro
de 1998, nas hipóteses do caput deste artigo, serão
parceladas tendo-se por base os seus valores origi
nários, atualizados pelos índices adotados pelo Regi
me Geral de Previdência Social, incidência de juros
ou multa, em até sessenta meses, mediante movi
mento do interessado efetivado até 31 de dezembro
de 2002.

Art. 8° Compete ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e administração, cobrança e fiscalização
da contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público.

Art. 9° O Poder Executivo fará republicar a Lei n°
10.480, de 2002, com as alterações introduzidas por
esta Lei, corrigindo a numeração dos dois últimos pa
rágrafos do seu art. 11.

Art. 10. O art. 7° da Lei n° 10.549, de 13 de no
vembro passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7° Aplicam-se aos inativos e pen
sionistas da Carreira de Procurador da Fa
zenda Nacional o pro-labore de que trata o
caput do art. 4° desta Lei, bem assim, aos
inativos e pensionistas das Carreiras de
Advogado da União e de Assistente Jurídico
da Advocacia-Geral da União, de Defensor
Público da União e de Procurador Federal, a
Gratificação de Desempenho de Atividade
Jurídica - GDAJ, de que trata o art. 41 da
Medida Provisória nO 2.229-43, de 6 de se
tembro de 2001 , na forma do regulamento:'

Art. 11. Será considerada equivalente à partici
pação em cursos de aperfeiçoamento, de treinamento
ou de qualificação exigidos para fins de progressão
ou promoção funcional na Carreira, nos termos da
respectiva legislação ou regulamento, o exercício,
pelo servidor, de Cargos de Natureza Especial ou
equivalentes, desde que o servidor tenha exercido o
cargo de natureza especial ou equivalente por perío
do de, no mínimo, três anos consecutivos, durante o

período de interstício requerido para a promoção ou
progressão.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 13. Ficam revogados o art. 75 da Lei n°
9.532, de 10 de dezembro de 1997, o art. 15 e os inci
sos IV a VII do § 2° do art. 11 da Lei n° 10.480, de 2 de
julho de 2002.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dei
entrada em requerimento de vista do projeto, basea
do no § 3° do art. 6° da resolução das medidas provi
sórias, mas o suspendi momentaneamente e vou ex
plicar a V.Exa. o por quê - e o faço preventivamente: o
requerimento está sobre a mesa, porque quero poder
retirá-lo, desde que haja consonância em relação ao
acordo já realizado por todos os Líderes partidários
que lá se encontravam perante V.Exa.

Com relação ao acordo, hoje houve uma altera
ção. E, devido a essa alteração, fiz uma solicitação ao
Líder do Governo, a VExa. e aos outros Líderes. Con
sideramos imprescindível, para votar favoravelmente
o acordo, pois queremos garantir a consecução, a vo
tação dos dois projetos da Lei Kandir, todos os outros
projetos com requerimento de urgência, a TIP, a Me
dida Provisória n° 71 e, também, como foi acordado
através do parecer do Deputado Pedro Celso, o Fun
do Constitucional do Distrito Federal.

A nossa solicitação é no sentido de que possa
mos colocar, em primeiro lugar, a ampliação. Concor
damos ainda, a fim de garantir o acordo, que se colo
que também a regulamentação da CIDE a partir de
2004. Entretanto, o texto que garante a regulamenta
ção da CI DE deve estar previsto no projeto de lei com
plementar sobre a Lei Kandir, que deve ser votado
ainda hoje, porque a possibilidade de o Congresso
Nacional se reunir extraordinariamente passou a ficar
muito distante, o que nos causa profunda inseguran
ça, porque, apesar de já estar acordado, nos foi dito
que não havia mais acordo.

VExa. em vários outros momentos foi o fiador
de todos os acordos. Esse acordo foi explicitado em
plenário e gostaríamos que também fosse cumprido
pelos Srs. Líderes, para que possamos ter a garantia
de incluir tanto a ampliação como a regulamentação,
em 2004, da CIDE no projeto da Lei Kandir.

É o que solicito a V. Exa.
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o SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a so
licitação do Deputado Professor Luizinho é inteira
mente descabida. O adiamento da compensação do
ICMS é uma lei complementar que veio do Senado.
Sendo aprovada na Câmara sem alterações, vai à
sanção. Não poderemos fazer qualquer aheração
nessa lei, sobretudo o aumento de imposto que nada
tem a ver com os Estados.

Espero que o novo Governo não queira criar
obstáculos para os novos Governadores.

Sr. Presidente, não vamos aceitar esse tipo de
proposta descabida.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta Pre
sidência esclarece ao nobre Deputado José Carlos
Aleluia que a proposta do Deputado Professor Luizi
nho não se refere à lei complementar sobre a qual fa
lou S.Exa., que é aquela vinda do Senado Federal.
Refere-se à lei complementar que veio do Poder Exe
cutivo e tramita em primeira instância nesta Casa.

Portanto, são duas leis complementares a se
rem votadas.

Estamos tentando confirmar o entendimento ha
vido no gabinete da Presidência. Meu papel é estimu
lar até o limite do possível o entendimento para que
ele ocorra. Uma série de questões estão sendo pos
tas para o entendimento em conjunto. Esse entendi
mento envolveria a liberação da pauta para a votação
da medida provisória sobre a qual já houve acordo,
que é a Medida Provisória nO 71. Depois estaremos
votando uma urgência constitucional relacionada ao
Fundo do Distrito Federal. Não há acordo em relação
ao mérito, mas a votação ocorrerá.

Em seguida, seriam votadas as duas urgências
relativas às duas leis complementares: uma é de inici
ativa do Poder Executivo e prorroga a vigência do
Fundo de Compensação da Lei Kandir; a outra, já
aprovada no Senado e tramitando nesta Casa, impe
de que a partir de 10 janeiro haja incidência dessa
isenção sobre outros setores da economia, notada
mente os de bens de uso e consumo.

Em seguida, votaríamos a Taxa de Iluminação
Pública, que precisará ser confirmada em segundo
turno para ser promulgada. A partir dessa matéria,
numa sessão extraordinária convocada a seguir, vo
taríamos o mérito das duas leis complementares que
têm referência com a Lei Kandir.

Numa sessão do Congresso, estaríamos votan
do a CIDE, com aheração na cobrança da alíquota,
com o compromisso que surgiu aqui de se aprovar a
regulamentação da CIDE para vigorar a partir de
2004.

Seria esse o conjunto das matérias a serem co
locadas em votação, buscando-se em relação a elas
o entendimento.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
entendo a preocupação do Deputado Professor Luizi
nho, mas queria trazer um detalhe. A Lei Kandir é uma
lei complementar e a regulamentação da CIDE tem
de ser feita por lei ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Estou
atento à advertência de VExa., a qual vou examinar
para posterior decisão.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, va
mos votar essa matéria de forma extrapauta. O reque
rimento de urgência põe ponto final ao segundo turno
de votação da lei complementar.

Nesta Casa, assisti a uma votação de lei com
plementar por acordo de Lideranças. Fui o único lí
der, quando daquela votação, a pedir verificação de
votação, mas o PTB não tinha número para isso. A
matéria era sobre essa lei orgânica do Ministério PÚ
blico, que hoje é uma infelicidade para todos nós. O
Ministério Público hoje tem tamanha força que oprime
os Deputados Federais, os Prefeitos e os Governado
res. É um poder que está acima dos outros.

Estão querendo votar a Lei Kandir. Vão eliminar
um turno de votação para fazer uma votação extrapa
uta de lei complementar.

Não deveríamos votar isso hoje, Sr. Presidente.
Deveríamos votar as medidas provisórias e os proje
tos importantes, para que esta Casa possa desafogar
a pauta e liberar alguns projetos que toda a sociedade
aguarda com expectativa, e não aqueles que interes
sam apenas a alguns grupos de políticos, como a Lei
Kandir.

Quero chamar a atenção da Casa para o fato de
que estarmos criando impostos e votando aumento
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de outros. Já votamos o aumento do Imposto de Ren
da da Pessoa Física, e vamos votar mais dois agora: a
TIP e a CIDE. Ainda vamos votar a Lei Kandir, e, ainda
por cima, eliminando um turno de votação.

Estamos, assim, fazendo concessões que, de
pois, criarão para nós fantasmas, corno foi a Lei Orgâ
nica do Ministério Público Federal, votada na forma
de lei complementar, sem obter, no entanto, maioria
absoluta neste plenário.

Chamo a atenção das Lideranças porque é ma
téria grave essa Lei Kandir. Não sei se vale a pena
prorrogarmos essa lei em meio a esse regime de aus
teridade que estamos vivendo. Teríamos de discutir
mais profundamente a matéria de forma extrapauta.
Não é matéria, repito, de interesse do Governo ou da
sociedade, mas de alguns Governadores. E precisa
mos, Sr. Presidente, atender aos clamores da socie
dade com preocupação e zelo.

Trago este assunto à discussão porque, nesse
final, o gargalo vai-se comprimindo e as coisas vão
surgindo de repente. Essa medida da Lei Kandir sur
ge' repito, de forma extrapauta, e com a gravidade de
uma lei complementar. E estamos eliminando um tur
no de votação com o requerimento de urgência que
vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou fazer
um esclarecimento ao Líder Roberto Jefferson.

Compreendo que há certo desconhecimento do
que se está tratando, apesar de não ser contrário ao
mérito da argumentação. É importante que as questões
sejam debatidas. Em relação ao mérito da Lei Kandir,
VExa. o compreenderá bem no momento em que o pró
prio Deputado Antonio Kandir prestar esclarecimento,
porque o objetivo - não estou aqui para defender o mé
rito - vai ao encontro do interesse de VExa.

Não me cabe, Líder Roberto Jefferson, avaliar se
atende a esse ou àquele grupo político. Essa matéria
terá de ser submetida a votos, e só será aprovada se
houver maioria absoluta, isto é, quorum constitucional
para a votação da TIP e maioria absoluta para a votação
da Lei Kandir. Ela está sendo submetida a votos porque
foi esse o entendimento da maioria das Lideranças des
ta Casa. Cabe-me fazer pelo menos um grande esforço
para que a vontade da maioria prevaleça.

Não tenho dúvidas de que, com o clima de en
tendimento e esclarecidas as dúvidas de forma ade
quada, compreendendo, ilustre Líder - um dos mais
importantes e respeitados Parlamentares desta Casa
-, Deputado Roberto Jefferson, o teor da matéria que
vamos votar no que diz respeito à anualidade, para
que possa ter efeito no ano que vem, ao contrário de

outras medidas relativas à questão de impostos, essa
atenderá em muito a sociedade corno um todo, por
que estaremos impedindo a continuidade das isen
ções. V.Exa. compreenderá claramente do que se tra
ta após explanação do Deputado Antonio Kandir, e
poder-se-á votar a matéria de uma forma ou de outra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
Casa tem a responsabilidade muito grande neste mo
mento de conciliar os interesses dos Estados com os
do próximo Govemo. Ninguém, no sistema federativo,
deseja a inviabilidade dos Estados. É preciso que exis
ta um limite, e não se pode ferir o Regimento Interno,
como disse o Deputado Roberto Jefferson. Sempre
houve o entendimento nesta Casa de que, em casos
excepcionais, poder-se-ia votar a urgência e o mérito
na mesma sessão. É preciso ter cuidado com isso.

O acordo está feito. O belíssimo projeto de con
versão de autoria do nobre Deputado Mussa Demes,
um dos grande tributaristas da Casa, se não é o ideal,
pelo menos foi o possível, além de não ter aumentado
muito as alterações com relação à medida provisória
original.

Em seguida, votaríamos - estou de acordo - a
TIP, porque ela favorece 5.600 Municípios e requer o
quorum qualificado de 308 votos "sim"; enquanto as
demais, leis complementares, requerem 257 votos. A
Câmara dos Deputados já aprovou a TIP, e o Senado
Federal, por engano, rejeitou-a. O Senado já corrigiu
o erro e devolveu a matéria à Câmara.

Em seguida, votaríamos a urgência e o mérito
do 347. Como veio do Senado Federal, já foi devida
mente analisado numa Casa. Votaríamos logo os dois
turnos. Votaríamos hoje a urgência da Lei Kandir e,
amanhã de manhã, a Lei Kandir. Isso é fundamental,
uma vez que a Lei Kandir está no Orçamento - já tem
um 1 bilhão e 900 milhões de reais e precisa de 3 bi
lhões e 900 milhões de reais para a prorrogação do
Fundo de Compensação.

É ela importante para os Estados? Sim. É im
portante para Minas? Sim. É importante para todos os
Estados. Sou, portanto, a favor.

Sr. Presidente, não tem sentido, para um partido
que é contra o aumento de impostos, fazer esse espi
chão de 50 para 80 centavos. Por uma noite basta! O
povo brasileiro já foi tributado demais. Senão, daqui a
pouco, o novo Governo vai ser chamado de governo de
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reforma de tributária que só faz aumentar imposto. É
preciso dar um basta a isso; caso contrário, serei obri
gado a usar instrumento regimental para que a sessão
se encerre. Na primeira votação, pedirei verificação de
votação. Não fizemos acordo para votar a CIDE.

O Líder João Paulo pediu-me boa vontade para
a CIDE. Disse que não criaria problema. Mas, se atro
pelarem o Regimento, terei de defender a Nação. To
das as vezes que esta Casa vota em final de sessão
legislativa o caixa do Tesouro treme, porque as medi
das são só para aumentar as despesas. Ninguém se
preocupa em fortalecê-lo.

Sr. Presidente, já foi discutido em profundidade
- presto homenagem ao futuro Senador, Deputado
Paulo Octávio, que tanto lutou por isso - o Fundo do
Distrito Federal. Foi votado e aprovado nas Comis
sões técnicas. Por isso, ele deve ter prioridade, com
pouca discussão. Estamos aqui desde as 16h para
votar importantes matérias, mas não se pode, a pre
texto disso, atropelar o Regimento, permitir que maté
ria extrapauta passe à frente das outras constantes
da pauta, e assim por diante.

O PFL tem boa vontade, mas vamos cumprir o
Regimento Interno sem atropelos e sem enganos,
para que, mais tarde, não nos arrependamos, como
disse o Deputado Roberto Jefferson.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Quero fa
zer rápida ressalva ao que disse o Líder Inocêncio Oli
veira. Não me cabe discutir o mérito de suas posições.
Ilustre Líder, todas as alterações feitas na pauta ocor
reram com a aquiescência do Plenário; nenhuma alte
ração realizou-se exclusivamente pela vontade do
Presidente, mas com amplo entendimento do Plená
rio, como de costume.

O SR. LUCIANO PIZZATTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUCIANO PIZZATTO (PFL - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de um esclarecimento de V Exa. quanto à
possibilidade de incluirmos o texto da CIDE na pauta
de votação.

Esse pedido se deve ao fato de a Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
hoje ter votado e aprovado um texto substitutivo para
a CIDE. Gostaria de alertar a Liderança do PT para o
fato de que se trata de um texto que atende integral
mente ao setor de transportes, e que regulariza a falta
do atual texto, que circula agora em plenário, com re
lação aos recursos para subsídio ao gás, ao álcool e

aos 10% do setor de meio ambiente, assunto que,
creio, é preocupação do PT em sua futura gestão. O
novo texto também inclui a possibilidade de compen
sação, relativamente à questão do querosene e do
transporte aéreo do Brasil.

Portanto, gostaria de um esclarecimento: na
eventualidade de estarmos colocando em votação o
texto da CIDE, mesmo que não entre em vigor no pró
ximo ano, gostaríamos de saber se ele leva em consi
deração as mudanças feitas pela Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Do contrá
rio, trata-se de um texto que não conhecemos e que vi
olentará os princípios aprovados na concepção da
CIDE, em especial, no que toca à preservação e con
servação do meio ambiente e também ao subsídio ao
gás e ao álcool. Se isso acontecer, estaremos votando
para atender apenas a um setor, o de transportes, e
será muito difícil explicar à sociedade brasileira por que
estamos votando isso em urgência, ou de forma espe
cial, para atender apenas a um setor brasileiro, esque
cendo-nos do álcool, do gás e do meio ambiente.

Sr. Presidente, gostaria então de saber qual tex
to está sendo levado em consideração.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, primeiro, gostaria de declarar meus
votos anteriores, todos de acordo com a Liderança do
meu partido. Segundo, dizer ao Deputado Luciano
Pizzatto que o texto a que S. Exa. se refere foi exclusi
vamente elaborado na Comissão de Transportes.
Portanto, não poderia ter, no seu contexto, situações
mencionadas pelo ilustre Deputado. Corno não o vo
tamos, é preciso informar ao Plenário qual a realidade
formal e total do texto da CIDE.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com
todo o respeito ao Deputado Luciano Pizzatto, esta
mos há meses debruçados sobre essa matéria. A
companheira Teima de Souza e eu somos responsá
veis pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Em
relação à CIDE, há um erro. No nosso relatório, há a
questão do meio ambiente, um controle da CIDE. Há
a problemática urbana que deve ser discutida. Do
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contrário, teremos de votar matérias para cada um
dos outros setores, o que é legítimo, e haverá crise
geral no País.

Se o relatório não for elaborado pela Comissão
de Transportes, encaminharei junto ao Partido dos Tra
balhadores para não votarmos CIDE alguma. Seria um
desrespeito ao trabalho feito por uma Comissão Espe
cial que debateu a questão por longos meses.

Nossa bancada tem várias altemativas para o
assunto. O que não pode é um relatório votado ontem
jogar fora todo um trabalho construído na Comissão,
em que a contribuição do Deputado Eliseu Resende
foi fundamental.

Devemos respeitar o que foi feito. É melhor dizer
então que não se quer votar, não se quer resolver o
problema do meio ambiente, dos transportes, nem a
crise urbana por que passam nossas cidades. Ne
nhum Estado hoje tem condições de fazer metrô. Há
situação caótica hoje no Rio de Janeiro, em São Pau
lo e em Minas Gerais. A Constituição de 1988 tirou a
vinculação que tinha o imposto rodoviário; só consta
va rodoviário no nome, porque o imposto era destina
do a todos os modais de transporte. Então, há essa
crise hoje no País.

Sr. Presidente, nossa luta principal é o combate
à fome. Não dá para pegar o arroz que está no Sul e
levar para o Norte, porque acabaram com o transpor
te de cabotagem. Por essa razão, há necessidade de
votarmos a CIDE, de importância relevante para o
combate à fome no Brasil.

O SR. LUCIANO PIZZATTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. Fui citado e gostaria de fa
zer um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputa
do, não vamos estabelecer debate entre VExas.
V.Exa. dispõe de trinta segundos.

O SR. LUCIANO PIZZATTO (PFL - PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, primei
ro, fiz consulta a VExa. Segundo, parabenizo o nobre
Deputado Carlos Santana pelo trabalho. Ocorre que
sou o Relator deste projeto na Comissão de Minas e
Energia há seis meses e jamais fui procurado por al
guém que quisesse discutir meio ambiente.

A proposição foi aprovada, levando-se em con
sideração as melhorias contidas no relatório. Nin
guém está querendo beneficiar um lado ou outro, mas
cumprir a Constituição e atender aos diversos seg
mentos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está feito
o esclarecimento de VExa.

O SR. LUCIANO PIZZATTO - Gostaria de sa
ber qual texto será incluído: se o anterior ou o aprova
do hoje.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V.Exa. sa
berá no momento oportuno.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
alerto os Deputados no sentido de que teremos vota
ções nominais.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
José Carlos Aleluia, agradeço a V.Exa o alerta.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio
que todos sabem que a Federação é importante para
o Brasil, que é uma república federativa. Portanto, o
fortalecimento dos Estados é fundamental para que
eles possam prestar assistência ao cidadão. Ele vive
no Estado, não na União.

Acabamos de fechar o seguinte acordo. Primei
ro, em face do requerimento do PT, vamos rejeitar a
Medida Provisória n° 71 com o compromisso de que,
no começo de janeiro, será editada medida provisória
tendo por base o projeto de conversão. Segundo, vo
taremos urgência e mérito das duas leis complemen
tares à Lei Kandir. Terceiro, votaríamos a regulamen
tação da CIDE com uma emenda do PI.

Essa emenda aumenta o imposto em apenas a
bagatela de 60%. Para partido que cria impostos, que
gosta de impostos, não tem problema. Ele faz uma
emenda, que aumenta o percentual de 50 centavos
para ao centavos, uma bagatela de 60%. Então, o PT
apresenta a emenda e o Deputado Eliseu Resende a
incorpora. O PFL votará contra, porque é contra au
mento de impostos - vamos dizer isso o ano inteiro
em alto e bom som.

Depois, vamos votar a TIP.
Brasil, alerte-se! A reforma tributária é a reforma

da criação de impostos!

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Percebi
que há entendimento pela rejeição.

Vou pedir Aos ilustres Líderes que permitam, já
que posso interpretar o sentimento de muitos, a não

". "·~··"'·'_·~__IIIII_tti""''''''''.'''''·'''·''''·'·_''_''''''' ••__•__



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 54137

ser quando estiver equivocado, obviamente, suprir a
palavra de todos, dando agilidade à votação.

Portanto, há entendimento pela rejeição do Pro
jeto de Conversão da Medida Provisória n° 71/02.
Considero retirado o requerimento anteriormente
apresentado.

Cumprimento o Deputado Mussa Demes mais
uma vez pela excelência do trabalho que fez, que será
a base de uma futura proposta que retornará a esta
Casa também em forma de medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em dis
cussão.

Há orador inscrito.
Consulto o Deputado Arnaldo Faria de Sá, neste

clima de harmonia, sobre se poderia abrir mão da ins
crição. (Pausa.)

Tem a palavra o nobre Deputado Arnaldo Faria
de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PT8 - SP.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, lamento que se tenha chegado ao enten
dimento de rejeitar a Medida Provisória n° 71. Ela é
extremamente importante, pois reorganiza a Advoca
cia-Gerai da União, e apenas um artigo acaba levan
do a essa condição. Estamos perdendo a oportunida
de de dotar a Advocacia-Geral de uma legislação ca
paz de lhe criar condições importantes.

Apresentei emendas a esta medida provisória,
sendo que uma delas o Relator inicialmente tinha in
tenção de acolher, mas depois foi pressionado e obri
gado a mudar o seu texto, a qual suprimia, por inter
médio do projeto de conversão, a revogação proposta
originalmente pela medida provisória.

É estranho que neste momento se tente, ao in
vésde avançar, retroceder, e o retrocesso sem dúvida
alguma prejudicará. Como tenho emendas à medida
provisória, não aceito essa condição, mas sou obriga
do a me curvar à decisão da maioria, que já decidiu
rejeitar a Medida Provisória n° 71.

Há um compromisso das Lideranças do futuro
Governo de enviar nova medida provisória a partir de
janeiro. Se não fosse a questão introduzida pelo Rela
tor, no que diz respeito à Receita Federal, haveria
grandes possibilidades de que pudéssemos resolver
hoje as questões da Medida Provisória n° 71.

Lamento ter aguardado tanto tempo para resol
ver essa medida provisória. Já que não há possibilida
de de acordo, ficam registrados meu protesto e minha
indignação pela rejeição dessa medida provisória,
que poderia representar avanços.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES
INSCRITOS, DECLARO ENCERRADA A
DISCUSSÃo.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em pri
meiro lugar, vamos votar a constitucionalidade da ma
téria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o parecer do Relator na parte em que
manifesta opinião favorável quanto ao entendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur
gência e de sua adequação financeira e orçamentá
ria, nos termos do artigo 8° da Resolução n° 1, de
2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que forem pela aprovação permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se

à votação do mérito da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub

meter a votos o Projeto de Lei de Conversão, ofereci
do pelo Relator designado pela Mesa em substituição
à Comissão Mista do Congresso Nacional:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 10.480, de 2 de julho de 2002,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2° .
§? ..

11 - quando cedido para órgãos ou en
tidades do Poder Executivo Federal, se in
vestido em cargo em comissão do Gru
po-Direção e Assessoramento Superiores 
DAS, nível 4, ou equivalente, em valor cor
respondente a 80 (oitenta) pontos; e

...................................................."(NR)
"Art. 5° ..
11 - o valor correspondente a 10 (dez)

pontos, quando atribuída por período inferior
a 60 (sessenta) meses.

....................................................."(NR)
"Art. 9° ..
Parágrafo único, Incumbe à Advoca

cia-Gerai da União a supervisão e ao Advo
gado-Gerai da União a direção superior da
Procuradoria-Geral Federal, cabendo a este
o poder de avocar e decidir quaisquer as
suntos daquela Procuradoria-GeraL" (NR)



Art. 2° Os arts. 8°-8 e 8°-F, de 12 de abril de
1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8°-8. É instituída na Advoca
cia-Gerai da União a Câmara de Concilia
ção Administrativa, destinada a solucionar
conflitos, inclusive por arbitramento, entre os
órgãos da Administração Federal direta e as
entidades da Administração Federal indireta,
bem como entre estas últimas.

§ 1° As recomendações da Câmara de
Conciliação Administrativa serão submetidas
ao Advogado-Geral da União para decisão.

§ 2° O Advogado-Geral da União, à
vista das recomendações da Câmara de
Conciliação Administrativa, poderá homolo
gar a conciliação, decidir por arbitramento ou
determinar a emissão de parecer jurídico
para solver o confl~o, submetendo-o ao Pre
sidente da República, nos termos dos arts.
40 e 41 da lei Complementar n° 73, de 1993.

§ 3° Para fins de arbitramento, o Advo
gado-Gerai da União poderá acolher pare
cer emitido por membros da Câmara de
Conciliação Administrativa ou pela Consul
toria-Gerai da União.

§ 4° A decisão que homologar a concili
ação ou que decidir pelo arbitramento é de
observância obrigatória às partes em confl~o.

§ 5° O Advogado-Geral da União po
derá delegar a homologação de conciliação
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"Art. 10 § 5° São criados na Procuradoria-Geral
§ 1° No desempenho das atividades Federal 1 (um) cargo em comissão de Sub-

de consultoria e assessoramento, à Procu- procurador-Geral Federal, DAS 101.6,2 (dois)
radoria-Geral Federal aplica-se, no que cou- de Adjunto do Procurador-Geral Federal, DAS
ber, o disposto no art. 11 da Lei Comple- 101.5, e 1 (um) de Chefe de Gabinete do Pro-
mentar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, curador-Geral Federal, DAS 101.4.
respeitado, quanto ao seu inciso 111, o dis- § 6° O Advogado-Geral da União po-
posto nos arts. 40 a 43 da referida Lei Com- derá delegar ao Procurador-Geral Federal
plementar. as atribuições previstas nos incisos IV a VII

§ 4° Serão instaladas Procuradorias do § 1° deste artigo.
Regionais Federais nas capitais que sejam § 7° O Procurador Federal designado
sede de Tribunal Regional Federal e Procu- para ter exercício em órgão da Advoca-
radorias Federais não especializadas nas cia-Geral da União, nos termos do inciso 111
demais capitais, cabendo a estas a repre- do § 1° deste artigo, seja em atividades de
sentação judicial e as atividades de consul- representação judicial ou de consultoria e
toria e assessoramento jurídicos das entida- assessoramento jurídicos, estará, enquanto
des de âmbito local. durar o exercício, investido dos mesmos po-

§ 10. O Advogado-Geral da União indi- deres e atribuições conferidos aos membros
cará as Procuradorias especializadas a que da Instituição integrantes do respectivo
se refere o § 3° deste artigo, podendo, ain- órgão." (NR)
da, classificar como especializadas outras
procuradorias em razão da matéria e das
quais instaladas." (NR)

"Art. 12 ..
§ 1° Compete ao Advogado-Geral da

União, relativamente à Procuradoria-Geral
Federal e seus Membros:

IV - distribuir os cargos e lotar os Mem
bros da Carreira nas Procuradorias-Gerais ou
Departamentos Jurídicos de autarquias e fun
dações federais;

V - disciplinar e efetivar as promoções
e remoções dos Membros da Carreira de
Procurador Federal;

VI - instaurar sindicâncias e processos
administrativos disciplinares contra Membros
da Carreira de Procurador Federal, julgar os
respectivos processos e aplicar as correspon
dentes penalidades, na forma da lei;

VII - ceder, ou apresentar quando re
quisitados, na forma da lei, Procuradores
Federais.

§ 2° Até que a Advocacia-Geral da
União disponha dos recursos necessários e
suficientes para assumir todas as despesas
decorrentes da criação da Procuradoria-Ge
rai Federal na sua estrutura, a remuneração
dos Membros da Carreira de Procurador Fe
deral incumbe à autarquia ou fundação fe
deral em que o servidor estiver lotado ou em
exercício temporário.
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ocorrida na Câmara de Conciliação Admi
nistrativa.

§ 6° Compete ao Advogado-Geral da
União designar os membros efetivos e even
tuais da Câmara de Conciliação Administra
tiva e disciplinar o seu funcionamento." (NR)

"Art. 8°-F. O Advogado-Geral da União
poderá instalar unidades de assessoramen
to jurídico nas capitais dos Estados e, quan
do o interesse do serviço recomendar, em
outras cidades.

§ 1° Incumbirão às unidades de asses
soramento jurídico atividades de assessora
mento aos órgãos e autoridades da Admi
nistração Federal direta localizados fora do
Distrito Federal, quanto às matérias de com
petência legal ou regulamentar dos órgãos e
autoridades assessorados, sem prejuízo
das competências das Consultorias Jurídi
cas dos respectivos Ministérios.

§ 2° As matérias especificas do Minis
tério ao qual pertença o órgão ou a autori
dade assessorados, que requeiram a mani
festação da Consultoria Jurídica, serão a
esta encaminhadas pelo coordenador da
unidade.

§ 3° O Advogado-Geral da União provi
denciará a lotação, nas unidades de asses
soramento jurídico, de integrantes das Car
reiras da Advocacia-Geral da União e de
servidores do seu quadro suplementar, que
estejam em exercício em cidade-sede das
referidas unidades, respeitados os casos de
cessão a outros órgãos ou entidades.

§ 4° O Advogado-Geral da União po
derá designar Procuradores Federais para
ter exercício nas unidades de assessora
mento jurídico.

§ 5° As unidades de assessoramento
jurídico de que trata este artigo integram a
Consultoria-Geral da União.

§ 6° Os recursos eventualmente ne
cessários à instalação e manutenção das
unidades de assessoramento jurídico corre
rão à conta de dotações orçamentárias da
Advocacia-Geral da União.

§ 7° O Advogado-Geral da União edita
rá ato, nos termos do art. 45 da Lei Comple
mentar n° 73, de 1993, dispondo sobre as
unidades de assessoramento jurídico de
que trata este artigo." (NR)

Art. 3° Não se exigirá tempo mínimo de prática
forense para inscrição em concursos públicos, de
provas e títulos, destinados a provimento de cargos
das Carreiras da Advocacia-Geral da União.

Parágrafo único. Os aprovados em
concursos públicos para ingresso nos car
gos referidos no caput serão convocados,
antes da nomeação, para escolha da vaga
de sua preferência, dentre as oferecidas em
edital, perdendo o direito à escolha de vaga
aquele que não atender à convocação no
prazo fixado pela Advocacia-Geral da União.

Art. 4° Os Auditores-Fiscais da Receita
Federal nomeados até 30 de ?? 1999 serão
posicionados na Tabela de Vencimentos de
que trata a Medida Provisória n° 46 de 25
de junho de 2002, nas mesmas classes e
padrões em que foram posicionados os Au
ditores-Fiscais da Previdência Social e do
Trabalho nomeados até aquela data, obser
vado o ano de investidura nos respectivos
cargos efetivos, consideradas progressões e
promoções posteriores à investidura.

§ 1° O ingresso nos cargos dos apro
vados em concurso das carreiras de que tra
ta a Medida Provisória nO 46/02, cujos edita
is tenham sido publicados até a data de pu
blicação desta Lei, dar-se-á, excepcional
mente, no último padrão da penúltima clas
se das respectivas tabelas de vencimentos.

Art. 5°. Lei específica disporá sobre a criação
do plano de cargos das atividades de apoio técni
co-administrativo à fiscalização tributária federal,
que incorporará, mediante opção, sem alteração dos
respectivos cargos, os servidores do Ministério da
Fazenda,servidores do Plano de Classificação de
Cargos, instituído pela lei n° 5.645, de 10 de dezem
bro de 1970, que estejam em exercício lotados e na
Secretaria da Receita Federal, e nos Conselhos de
Contribuintes em 30 de setembro de 2002

Art. 6° No interesse do serviço, serão mantidos
em exercício na Secretaria da Receita Federal os em
pregados do Serviço Federal de Processamento de
Dados que, em 30 de setembro de 2002, se encontra
vam cedidos para o desempenho de atividades do
Órgão, inclusive de atendimento ao público, ressalva
das aquelas privativas da Carreira Auditoria da Recei
ta Federal.

Art. 7° o servidor afastado ou licenciado do car
go efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para
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servir em organismo oficial internacional do qual o
Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere,
ainda que contribua para regime de previdência social
no exterior, terá suspenso o seu vínculo com o regime
do Plano de Seguridade Social do Servidor Público
enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhe
assistindo, neste período, os benefícios do menciona
do regime de previdência.

§ 1° Será assegurado ao servidor licen
ciado ou afastado sem remuneração, a manu
tenção da vinculação ao regime do Plano de
Seguridade Social do Servidor Público, medi
ante o recolhimento mensal da respectiva
contribuição, no mesmo percentual devido pe
los servidores em atividade, incidente sobre a
remuneração total do cargo a que faz jus no
exercício de suas atribuições.

§ 2° O recolhimento de que trata o § 1°
deve ser efetuado até o segundo dia útil
após a data do pagamento das remunera
ções dos servidores públicos, aplicando-se
os procedimentos de cobrança e execução
dos tributos federais quando não recolhidas
na data de vencimento.

§ 3° As contribuições em atraso, após
a vigência da Emenda Constitucional no 20,
de 15 de dezembro de 1998, nas hipóteses
do caput deste artigo, serão parceladas ten
do-se por base os seus valores originários,
atualizados pelos índices adotados pelo Re
gime Geral de Previdência Social, sem inci
dência de juros ou multa, em até sessenta
meses, mediante do requerimento interes
sado efetivado até 31 de dezembro de 2002.

Art. 8° Compete ao Ministério do Planejamen
to, Orçamento e a administração, cobrança e fiscali
zação da contribuição para o Plano de Seguridade
Social do servidor público.

Art. 9° O Poder Executivo fará republicar a Lei n°
10.480, de 2002, com as alterações introduzidas por
esta Lei, corrigindo a numeração dos dois últimos pa
rágrafos do seu art. 11.

Art. 10. O art. ]O da Lei nO 10.549, de 13 de no
vembro passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. ]O Aplicam-se aos inativos e pen
sionistas da Carreira de Procurador da Fa
zenda Nacional o pró-labore de que trata o
"caput" do art. 4° desta Lei, bem assim, aos
inativos e pensionistas das Carreiras de
Advogado da União e de Assistente Jurídico

da Advocacia-Geral da União, de Defensor
Público da União e de Procurador Federal, a
Gratificação de Desempenho de Atividade
Jurídica - GDAJ, de que trata o art. 41 da
Medida Provisória nO 2.229-43, de 6 de se
tembro de 2001, na forma do regulamento:'

Art. 11. Será considerada equivalente à partici
pação em cursos de aperfeiçoamento, de treinamento
ou de qualificação exigidos para fins de progressão
ou promoção funcional na Carreira, nos termos da
respectiva legislação ou regulamento, o exercício,
pelo servidor, de Cargos de Natureza Especial ou
equivalente, desde que o servidor tenha exercido o
cargo de natureza especial ou equivalente por perío
do de, no mínimo, três anos consecutivos, durante o
período de interstício requerido para a promoção ou
progressão.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 13. Ficam revogados o art. 75 da Lei n°
9.532, de 10 de dezembro de 1997, o art. 15 e os inci
sos IV a Vil do § 2° do art. 11 da Lei n° 10.480, de 2 de
julho de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que forem pela aprovação permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
voto pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos as Emendas apresentadas à Comissão
Mista de nOs2, 5, 6,7,8 e 10, com parecer favorável,:

EMENDA N°2

Inclua-se no artigo 9°, § 3°, o seguinte inciso:
111 - Os empregados do Serviço Federal de Pro

cessamento de Dados, que na data da Promulgação
da Constituição Federal de 1988, estavam prestando
serviço à Secretaria da Receita Federal, a pelo me
nos 5 (cinco) anos continuados.

EMENDA N°5

Dê-se ao § 5° do art. 9° a seguinte redação:

Art. 9° (....)
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§ 5° A partir de 1° de outubro de 2002,
os Auditores-Fiscais da Receita Federal e
aqueles aprovados em concurso cujo edital
tenha sido publicado até 30 de junho de
1999, inclusive, serão posicionados na Ta
bela de Vencimentos de que trata a Medida
Provisória nO 46, de 25 de junho de 2002,
nas mesmas classes e padrões em que fo
ram posicionados os Auditores-Fiscais da
Previdência Social e do Trabalho, observa
das as datas de investiduras nos respecti
vos cargos efetivos e consideradas progres
sões e promoções posteriores à investidura.

EMENDA N°6

O § 6° do artigo 9° passa a vigorar com a seguin
te redação:

§ 6° No interesse do serviço, poderão
ser mantidos na Secretaria da Receita Fe
deral os empregados do Serviço Federal de
Processamento de Dados não contempla
dos no inciso 111 que, em 30 de setembro de
2002, se encontravam cedidos para o de
sempenho de atividades do Órgão, inclusive
de atendimento ao público, ressalvadas
aquelas privativas da Carreira Auditoria da
Receita Federal.

EMENDA N°7

"Art. 9° (....)
§ 6° O ingresso nos cargos de Audi

tor-Fiscal da Receita Federal dos aprovados
em concurso, cujo edital tenha sido publica
do até 30 de junho de 1999, dar-se-á, ex
cepcionalmente, na classe padrão corres
pondentes à transposição dada aos ocupan
tes da classe/padrão D-I do cargo reestrutu
rado conforme previsto na Medida Provisó
ria n° 46, de 25 de junho de 2002, conside
radas progressões e promoções posteriores
à investidura.

§ 7° Os Auditores-Fiscais da Receita
Federal aprovados em concurso, cujo edital
tenha sido publicado entre junho de 1999 e
outubro de 2002, serão posicionados na
classe C, padrão IV."

EMENDA N08

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao artigo 11 a seguinte redação:

Art. 11. Compete ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão a administração, cobrança e fis
calização da contribuição para o Plano de Seguridade
Social do Servidor Público.

EMENDA N° 10

Modifique-se a redação do art. 14, da Medida
Provisória n° 71, de 3 de outubro de 2002:

Art. 14. Ficam revogados o art. 75 da
Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997; os
§§ 3°, 4° e 5° do art. 19 da Lei n° 9.028, de
12 de abril de 1995; o art. 15 e os incisos IV
a VII do § 2° do art. 11 da Lei n° 10.480, de
2 de julho de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que forem pela aprovação permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Rejeitadas.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub

meter a votos as Emendas apresentadas à Comissão
Mista de nOs 1, 3, 4, 9 e 11, com parecer contrário:

EMENDA N°1

Inclua-se no texto da Medida Provisória nO 71
de 3 de outubro de 2002, o seguinte artigo: '

"Art. 7°-A. O pró-labore de que trata o
art. 4° da Medida Provisória n° 43, de 25 de
junho de 2002, e a Gratificação de Desem
penho de Atividade Jurídica-GDAJ, de que
trata o art. 41 da Medida Provisória nO
2.22943, de 6 de setembro de 2001, são de
vidos aos respectivos beneficiários no valor
correspondente a até cinqüenta por cento
do vencimento básico.

§ 1° As vantagens referidas no caput
deste artigo se aplicam aos proventos de
aposentadoria e pensões, no percentual de
trinta por cento do vencimento básico.

§ 2° Os valores correspondentes às
vantagens atribuídas aos servidores em ati
vidade, aos aposentados e pensionistas, te
rão vigência a partir de 1° janeiro de 2003.

EMENDA N°3

EMENDA À MP N° 71

Inclua-se no art. 9, § 3°, o seguinte inciso:

111 - os atuais ocupantes do cargo au
xiliares de vigilância e repressão (avr) , per
manecerão neste cargo, em tabela própria
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suplementar aos quadros da secretaria da
receita federal, com vencimentos de acordo
com o anexo I.

ANEXO I

MP Tabela de VencimeDIo Báico Aplitável lOS Tabela: I
Auxiliares de ViJliJb;;a eRqxusio VIGtNCIA: 04\10\2002.

40hona
CLASSE PADRAa INTERMEDIARIa

li 1469,94
A n 1420,23

I 1372,20
VI 1325,80
V 1280,97

B IV 1237,65
m 1195,80
n m5,36
I 1116,29
VI 1078,54
V 1042,07

IC IV 1006,83
li 972,78
n 939,88
1 908,10
V 877,39
IV 847,72

D m 819.05
n 791,36
I 764.60

EMENDA N°4

Dê-se ao § 5° do art. 9° a seguinte redação:

Art. 9°(. ) ..
§ 5° A partir de 1° de outubro de 2002,

os Auditores-Fiscais da Rece~a Federal e
aqueles aprovados em concurso cujo edital
tenha sido publicado até 30 de junho de
1999, inclusive, serão posicionados na Tabe
la de Vencimentos de que trata a Medida
Provisória n° 46, de 25 de junho de 2002,
nas mesmas classes e padrões em que fo
ram posicionados os Aud~ores-Fiscais da
Previdência Social e do Trabalho, observa
das as datas de investiduras nos respectivos
cargos efetivos, consideradas progressões e
promoções posteriores à investidura e o pa
gamento retroativo a 1° de julho de 1999.

EMENDA N°9

Inclua-se no texto da Medida Provisória n° 71,
de 3 de outubro de 2002, o seguinte

"Art. 12°-A. Os cargos de direção e as
sessoramento superior da Procuradoria-Ge
rai Federal serão ocupados por membros da
Carreira de Procurador Federal.

artigo:

. ~.•._------_._-_.._----

EMENDA N° 11

Adicione-se, onde couber, artigo à MP com a se
guinte redação:

"Art, ... São atribuições dos ocupantes
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Fe
deral - AFRF. autoridade administrativa e
fiscal, o desempenho de todas as atividades
de caráter técnico de nível superior, no exer
ci cio das competências da Secretaria da
Receita Federal, relativamente aos tributos
e às contribuições por eles administrados."

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que forem pela aprovação permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Rejeitadas.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou a vo

tos a Medida Provisória n° 71, de 2002:
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° A Lei n° 10.480, de 2 de julho
de 2002, passa a vigorar com as seguintes
alterações: ..

§ 7° ..

11 - quando cedido para órgãos ou en
tidades do Poder Executivo Federal, se in
vestido em cargo em comissão do Gru
po-Direção e Assessoramento Superiores 
DAS, nível 4, ou equivalente, em valor cor
respondente a 80 (oitenta) pontos; e

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

11 - o valor correspondente a 1O (dez) pontos,
quando atribuída por período inferior a 60 (sessenta)
meses.

.. NR)

Parágrafo único. Incumbe à Advoca
cia-Gerai da União a supervisão e ao Advo
gado-Gerai da União a direção superior da
Procuradoria-Geral Federal, cabendo a este
o poder de avocar e decidir quaisquer as
suntos daquela Procuradoria-Geral." (NR)

"Art.1 O ..
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§ 1° ..
No desempenho das atividades de

consultoria e assessoramento, à Procurado
ria-Gerai Federal aplica-se, no que couber, o
disposto no art. 11 da Lei Complementar n°
73, de 10 de fevereiro de 1993, respeitado,
quanto ao seu inciso 111, o disposto nos arts.
40 a 43 da referida Lei Complementar.

§ 4° ..
Serão instaladas Procuradorias Regio

nais Federais nas capitais que sejam sede
de Tribunal Regional Federal e Procuradorias
Federais não especializadas nas demais ca
pitais, cabendo a estas a representação judi
cial e as atividades de consultoria e assesso
ramento jurídicos das entidades de âmbito
local.

§ 10 ..
O Advogado-Geral da União indicará

as Procuradorias Federais especializadas a
que se refere o § 3° deste artigo, podendo,
ainda, classificar como especializadas ou
tras procuradorias em razão da matéria e
das atividades finalísticas das entidades nas
quais instaladas." (NR)

"Art. 12 .
§ 1° Compete ao Advogado-Geral da

União, relativamente à Procuradoria-Geral
Federal e seus Membros:

IV - ..
distribuir os cargos e lotar os Mem

bros da Carreira nas Procuradorias-Gerais
ou Departamentos Jurídicos de autarquias e
fundações federais;

V - disciplinar e efetivar as promoções
e remoções dos Membros da Carreira de
Procurador Federal;

VI - instaurar sindicâncias e processos
administrativos disciplinares contra Membros
da Carreira de Procurador Federal, julgar os
respectivos processos e aplicar as corres
pondentes penalidades, na forma da lei;

VII - ceder, ou apresentar quando re
quisitados, na forma da lei, Procuradores
Federais.

§ 2° Até que a Advocacia-Geral da
União disponha dos recursos necessários e
suficientes para assumir todas as despesas
decorrentes da criação da Procuradoria-Ge
rai Federal na sua estrutura, a remuneração
dos Membros da Carreira de Procurador Fe-

deral incumbe à autarquia ou fundação fe
deral em que o servidor estiver lotado ou em
exercício temporário.

§ 5° São criados na Procuradoria-Geral Fede
ral 1 (um) cargo em comissão de Subprocura
dor-Geral Federal, DAS 101.6, 2 (dois) de Adjunto
do Procurador-Geral Federal, DAS 101.5, e 1 (um)
de Chefe de Gabinete do Procurador-Geral Federal,
DAS 101.4.

§ 6° O Advogado-Geral da União po
derá delegar ao Procurador-Geral Federal
as atribuições previstas nos incisos IV a VII
do § 1° deste artigo.

§ 7° O Procurador Federal designado
para ter exercício em órgão da Advoca
cia-Gerai da União, nos termos do inciso 111
do § 1° deste artigo, seja em atividades de
representação judicial ou de consultoria e
assessoramento jurídicos, estará, enquanto
durar o exercício, investido dos mesmos po
deres e atribuições c.onferidos aos membros
da Instituição integrantes do respectivo ór
gão." (NR)

Art. 2° Os arts. aO-8, aO-F e 19-A da Lei nO
9.02a, de 12 de abril de 1995, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. aa-8. É instituída na Advoca
cia-Gerai da União a Câmara de Concilia
ção Administrativa, destinada a solucionar
conflitos, inclusive por arbitramento, entre os
órgãos da Administração Federal direta e as
entidades da Administração Federal indireta,
bem como entre estas últimas.

§ 1° As recomendações da Câmara de
Conciliação Administrativa serão submeti
das ao Advogado-Geral da União para deci
são.

§ 2° O Advogado-Geral da União, à
vista das recomendações da Câmara de
Conciliação Administrativa, poderá homolo
gar a conciliação, decidir por arbitramento
ou determinar a emissão de parecer jurídico
para solver o conflito, submetendo-o ao Pre
sidente da República, nos termos dos arts.
40 e 41 da Lei Complementar no 73, de
1993.

§ 3° Para fins de arbitramento, o Advo
gado-Gerai da União poderá acolher pare
cer emitido por membros da Câmara de
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Conciliação Administrativa ou pela Consul
toria-Gerai da União.

§ 4° A decisão que homologar a con
ciliação ou que decidir pelo arbitramento é
de observância obrigatória às partes em
conflito.

§ 5° O Advogado-Geral da União po
derá delegar a homologação de conciliação
ocorrida na Câmara de Conciliação Admi
nistrativa.

§ 6° Compete ao Advogado-Geral da
União designar os membros efetivos e even
tuais da Câmara de Conciliação Administra
tiva e disciplinar o seu funcionamento." (NR)

" Art. 8°-F. O Advogado-Geral da União poderá
instalar unidades de assessoramento jurídico nas
capitais dos Estados e, quando o interesse do servi
ço recomendar, em outras cidades.

§ 1° Incumbirão às unidades de asses
soramento jurídico atividades de assessora
mento aos órgãos e autoridades da Admi
nistração Federal direta localizados fora do
Distrito Federal, quanto às matérias de com
petência legal ou regulamentar dos órgãos e
autoridades assessorados, sem prejuízo
das competências das Consultorias Jurídi
cas dos respectivos Ministérios.

§ 2° As matérias específicas do Minis
tério ao qual pertença o órgão ou a autori
dade assessorados, que requeiram a mani
festação da Consultoria Jurídica, serão a
esta encaminhadas pelo coordenador da
unidade.

§ 3° O Advogado-Geral da União provi
denciará a lotação, nas unidades de asses
soramento jurídico, de integrantes das Car
reiras da Advocacia-Geral da União e de
servidores do seu quadro suplementar, que
estejam em exercício em cidade-sede das
referidas unidades, respeitados os casos de
cessão a outros órgãos ou entidades.

§ 4° O Advogado-Geral da União po
derá designar Procuradores Federais para
ter exercício nas unidades de assessora
mento jurídico.

§ 5° As unidades de assessoramento
jurídico de que trata este artigo integram a
Consultoria-Geral da União.

§ 6° Os recursos eventualmente ne
cessários à instalação e manutenção das

unidades de assessoramento jurídico corre
rão à conta de dotações orçamentárias da
Advocacia-Geral da União.

§ ]O O Advogado-Geral da União edita
rá ato, nos termos do art. 45 da Lei Comple
mentar n° 73, de 1993, dispondo sobre as
unidades de assessoramento jurídico de
que trata este artigo." (NR)

Art. 19-A. São transformados em cargos de
Assistente Jurídico os cargos efetivos vagos e ocu
pados da Administração Federal direta, privativos de
bacharel em Direito, cujas atribuições tenham conte
údo eminentemente jurídico e correspondam àque
las fixadas aos cargos da referida Carreira ou as
abranjam.

§ 1° São enquadrados na Carreira de
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da
União os titulares dos cargos transformados
pelo caput deste artigo investidos nos res
pectivos cargos com observância das nor
mas legais então vigentes.

§ 2° O enquadramento de que trata o §
1° deste artigo deve observar a mesma cor
relação estabelecida no Anexo IV desta
LeL" (NR)

Art. 3° Os arts. 40, caput, e 46, caput
e § 1°, da Medida Provisória nO 2.229-43, de
6 de setembro de 2001, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 40. São enquadrados na Carreira
de Procurador Federal os titulares dos car
gos de que trata o art. 39, cuja investidura
nos respectivos cargos haja observado as
normas legais então vigentes." (NR)

"Art. 46. Os cargos efetivos e empregos per
manentes da Administração Federal direta, autárqui
ca e fundacional, privativos de Bacharel em Direito,
que não foram transpostos ou enquadrados pela Lei
n° 9.028, de 1995, nem por esta Medida Provisória,
para as Carreiras de Assistente Jurídico e de Procu
rador Federal, comporão quadros suplementares em
extinção e integram o Plano de Classificação de
Cargos instituído pela Lei n° 5.645, de 10 de dezem
bro de 1970, ou pela Lei n° 6.550, de 5 de julho de
1978.

§ 10 O quadro suplementar relativo aos servido
res da Administração Federal direta de que trata o ca
put inclui-se na Advocacia-Geral da União, e o refe
rente aos servidores das autarquias e fundações fe
derais, na Procuradoria-Geral Federal.

-----,,,._...,.•...-..,, _._--_._._--"..._-,.,,--' '



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 54145

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

Art. 4° Aplicam-se aos servidores de que trata
o, a Tabela de Correlação e a Tabela de Vencimen
tos constantes dos Anexos I e 11 da, e a Gratificação
de Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ.

Art. 5° As disposições do art. 4° desta Medida
Provisória, dos e, do, e do aplicam-se, no que cou
ber, aos inativos, mediante apostilamentos nos res
pectivos títulos, bem como aos instituidores de pen
são.

Art. 6° O Ministério do Planejamento, Orçamen
to e Gestão efetivará as transposições e os enquadra
mentos de que trata a legislação citada no art. 50 des
ta Medida Provisória.

Art. 7° À Advocacia-Geral da União incumbe ve
rificar a aplicação do disposto nos arts. 40 a 60 desta
Medida Provisória.

Art. 8° Não se exigirá tempo mínimo de prática
forense para inscrição em concursos públicos, de pro
vas e títulos, destinados a provimento de cargos das
Carreiras da Advocacia-Geral da União.

Parágrafo único. Os aprovados em concursos
públicos para ingresso nos cargos referidos no caput
serão convocados, antes da nomeação, para escolha
da vaga de sua preferência, dentre as oferecidas em
edital, perdendo o direito à escolha de vaga aquele
que não atender à convocação no prazo fixado pela
Advocacia-Geral da União.

Art. 9° É assegurada autonomia administrativa e
financeira à Secretaria da Receita Federal, órgão da
administração direta, sob a supervisão do Ministério
da Fazenda.

§ 1° Serão creditados ao Fundo Especial de De
senvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de
Fiscalização - FUNDAF, instituído pelo Decreto-Lei n°
1.437, de 17 de dezembro de 1975, e gerido pela Se
cretaria da Receita Federal, todos os recursos, orça
mentários e extra-orçamentários, vinculados às ativi
dades do órgão, inclusive a receita própria, devendo
permanecer no referido fundo eventual superávit fi
nanceiro.

§ 2° O Órgão Autônomo de que trata este artigo
terá, em sua estrutura, unidade de assessoramento
jurídico vinculada à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, observada a

§ 3° Integrarão o quadro de pessoal da Secreta
ria da Receita Federal os cargos:

I - da Carreira Auditoria da Receita Federal;
11 - de provimento efetivo, de nível superior, in

termediário ou auxiliar, ocupados por servidores do

Plano de Classificação de Cargos, instituído pela ,
que estejam em exercício na Secretaria da Receita
Federal em 30 de setembro de 2002.

§ 4° Lei específica disporá sobre a criação de
carreira de apoio técnico-administrativo da Secretaria
da Receita Federal, que incorporará, mediante opção,
os servidores de que trata o inciso 11 do § 3'.

§ 5° A partir de 1° de outubro de 2002, os Audito
res-Fiscais da Receita Federal serão posicionados na
Tabela de Vencimentos de que trata a, nas mesmas
classes e padrões em que foram posicionados os Au
ditores-Fiscais da Previdência Social e do Trabalho,
observadas as datas de investiduras nos respectivos
cargos efetivos e consideradas progressões e promo
ções posteriores à investidura.

§ ~ No interesse do serviço, poderão ser manti
dos em exercício na Secretaria da Receita Federal os
empregados do Serviço Federal de Processamento
de Dados que, em 30 de setembro de 2002, se encon
travam cedidos para o desempenho de atividades do
órgão, inclusive de atendimento ao público, ressalva
das aquelas privativas da Carreira Auditoria da Recei
ta Federal.

Art. 10. O servidor afastado ou licenciado do car
go efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para
servir em organismo oficial internacional do qual o
Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere,
ainda que contribua para regime de previdência social
no exterior, terá suspenso o seu vínculo com o regime
do Plano de Seguridade Social do Servidor Público
enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes
assistindo, neste período, os benefícios do menciona
do regime de previdência.

§ 1° Será assegurada ao servidor licenciado ou
afastado sem remuneração, a manutenção da vincu
lação ao regime do Plano de Seguridade Social do
Servidor Público, mediante o recolhimento mensal da
respectiva contribuição, no mesmo percentual devido
pelos servidores em atividade, incidente sobre a re
muneração total do cargo a que faz jus no exercício de
suas atribuições, computando-se, para este efeito, in
clusive as vantagens pessoais.

§ 2° O recolhimento de que trata o § 1° deve ser
efetuado até o segundo dia útil após a data do paga
mento das remunerações dos servidores públicos,
aplicando-se os procedimentos de cobrança e execu
ção dos tributos federais quando não recolhidas na
data de vencimento.

§ 3° As contribuições em atraso, após a vigência
da , nas hipóteses do caput deste artigo, serão parce
ladas tendo-se por base os seus valores originários,
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atualizados pelos índices adotados pelo Regime Geral
de Previdência Social, sem incidência de juros ou muI
ta, em até sessenta meses, mediante requerimento do
interessado efetivado até 31 de dezembro de 2002.

Art. 11. Compete ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão a administração, cobrança e fis
calização da contribuição para o Plano de Seguridade
Social do servidor público ativo e inativo

Art. 12. O Poder Executivo fará republicar a com
as alterações introduzidas por esta Medida Provisó
ria, corrigindo a numeração dos dois últimos parágra
fos do seu art. 11.

Art. 13. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 14. Ficam revogados o; os , e os incisos
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.

Deputados que forem pela aprovação permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Rejeitada.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ- Peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O meu voto é
favorável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência encaminhará a matéria à Comissão Mista do
Congresso Nacional para que seja elaborado o proje
to de decreto legislativo disciplinando as razões jurídi
cas decorrentes da vigência da medida provisória.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - SA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
somente registrar que fizemos acordo pela rejeição,
mas friso que o Partido dos Trabalhadores colaborou na
elaboração do relatório. Há o compromisso claro da edi
ção de uma medida provisória que cubra exatamente os
mesmos efeitos dessa Medida Provisória nO 71/02.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTS - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sobre a Medida Provisória n° 71, houve uma intransi
gência num artigo que leva à rejeição de toda a medi-

da provisória, prejudicando os assistentes jurídicos
claramente. Vamos fazer um apelo ao partido ao qual
hoje estamos ligados na base, para que em janeiro
possamos cotejar e atender os interesses dos assis
tentes jurídicos, que ficaram muito prejudicados com
essa decisão do plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está re
gistrado o apelo de VExa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência comunica que foram retiradas as urgências
constitucionais dos Projetos de Lei nOs 6.825, 6.870-A
e 6.992, de 2002, constantes dos itens nOs 5,6 e 7 da
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 8.
PROJETO DE LEI N° 7.015-C, DE 2002.

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei n° 7.015-B, de 2002, que insti
tui o Fundo Constitucional do Distrito Fe
deral - FCDF, para atender ao disposto
no inciso XIV do art. 21 da Constituição
Federal; tendo pareceres das Comissões:
de Finanças e Tributação pela compatibi
lidade e adequação financeira e orça
mentária do Projeto e das Emendas de
Plenário nOs 1 a 4 e, no mérito, pela apro
vação deste e da Emenda de Plenário n°
3, e pela rejeição das Emendas de Plená
rio nOs 1, 2 e 4, com complementação de
voto (Relator: Sr. Jofran Frejat); e de
Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa deste e das Emendas de Ple
nário (Relator: Sr. Léo Alcântara). Pen
dente de parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público.

Prazo na Câmara: 3-9-02

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto e às
Emendas de Plenário de nOs 1 a 4, em substituição
à Comissão de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público, ao Deputado Pedro Celso.

O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Para emitir pa
recer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o assunto é da maior importância
para a Capital da República, e o regime de urgência
se justifica. Já é hora de se reconhecer o papel estra
tégico do Distrito Federal para a Administração Públi
ca brasileira e, hoje, sua relevância social como esco-
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adouro das demandas não satisfeitas da população
de vários Estados e mesmo regiões.

O Fundo Constitucional, deste modo, confere
autonomia financeira ao Governo do Distrito Federal
e estabilidade quanto ao aporte de recursos transferi
dos da União, permitindo, por um lado, planejar as
ações governamentais e, por outro, evitando a sub
serviente relação de dependência que se estabele
ceu entre os respectivos Chefes de Poder.

Do exame do Projeto de Lei nO 7.015/02, da
Emenda Substitutiva global e demais emendas apre
sentadas pelo Deputado Geraldo Magela, entendemos
como conveniente e oportuno a elaboração de substitu
tivo que procura fundir e ajustar todas as propostas, de
modo factível para a União e o Distrito Federal.

O art. 1° do substitutivo reproduz o art. 1° do
Projeto de Lei n° 7.015/602, retirando do caput a ex
pressão "prioritariamente", a fim de estabelecer espe
cificamente os serviços públicos que serão atendidos
pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal, ou
seja, os de saúde e educação, e retirando do § 2° a
possibilidade de compensação de quaisquer acrésci
mos "pela redução permanente de outras despesas
do FCDF" e a restrição ao acréscimo de dotações
para o Fundo, condicionado apenas à variação da re
ceita corrente líquida da União.

O art. 2° do projeto do Governo foi mantido qua
se na íntegra, mas suprimido o § 3°. Isto contempla a
Emenda nO 3, mas não a de n° 4. Optamos pelo cálcu
lo da variação do valor das transferências com base
nos períodos de julho a junho, o que permite a elabo
ração de orçamentos mais realistas. Com isso, aban
donamos a idéia de ajustes com base na receita efeti
vamente realizada durante o exercício, o que poderia
provocar aumentos ou reduções na programação em
curso. Mantivemos o valor previamente fixado em 2,9
bilhões de reais. E suprimimos o parágrafo que man
da desprezar, no cálculo da variação, as receitas ex
traordinárias. De qualquer modo, elas se compensari
am no exercício seguinte.

Eliminamos o art. 3° do projeto do Governo por
ser despiciendo e, no caso da segurança pública, já
estar compreendido no § 2° do art. 1°.

Renumeramos o art. 4° como art. 3°.
O art. 4° do substitutivo é uma adaptação do art.

4° e parágrafo único da Emenda Substitutiva Global
n° 1, visando assegurar o recebimento regular de re
cursos, na proporção de um doze avos, a cada mês.

O art. 5° do substitutivo corresponde, em linhas
gerais, ao art. 9° da Emenda Substitutiva Global n° 1,
e tem por finalidade a criação de um comitê com am-

pia e diversificada participação dos Poderes Públicos
e da comunidade, destinado ao controle social da
aplicação dos recursos do Fundo.

O art. 6° do Substitutivo corresponde, em linhas
gerais, ao art. 1° da Emenda Substitutiva Global n° 1,
e dispõe sobre a competência do Comitê de Acompa
nhamento e Contribuição Social - CACS.

Eo art. ]O exclui as despesas de pessoal e encar
gos sociais efetuadas com recursos do FCDF dos limi
tes a que se refere o art. 169 da Constituição Federal.

Em face do exposto, somos pela aprovação par
cial da Emenda de Plenário n° 1, pela aprovação das
Emendas de Plenário nOs 2 e 3, pela rejeição da
Emenda de Plenário n° 4 e pela aprovação do Projeto
de Lei nO 7.015/02, nos termos do substitutivo anexo.

É o parecer, Sr. Presidente.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

PROJETO DE LEI N° 7.015, DE 2002

Institui o Fundo Constitucional do
Distrito Federal - FCDF, para atender o
disposto no inciso XIV do art. 21 da
Constitucional Federal.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Pedro Celso

I - Relatório

Através da Mensagem n° 446, o Poder Executi
vo encaminhou ao Congresso Nacional, em regime
de urgência, o Projeto em epígrafe, apoiado em Expo
sição de Motivos dos Ministros da Fazenda, e do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão.

O art. 1° instituí o Fundo, que deve prover recur
sos para a organização e manutenção da polícia civil,
da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do
DF, bem como para assistência financeira às áreas de
saúde e educação (CF, art. 21, inc. XIV).

Pelo art. 2°, a partir de 2003, inclusive, o apode
anual de recursos orçamentários destinados ao
FCDF será de R$2,9 bilhões, corrigido anualmente
pela variação da receita corrente líquida da União.
Esta variação - calculada com base no quociente
entre a receita acumulada no período de julho a ju
nho de dois anos sucessivos - já seria aplicável em
2003.

O art. 3° prevê a compensação de quaisquer
acréscimos de despesas no âmbito do próprio Fundo.
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E o art. 4° estabelece que as dotações para o
Fundo serão consignadas à unidade orçamentária
'73.105 - Governo do Distrito Federal- Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda".

Foram apresentadas quatro emendas, todas de
autoria do Deputado Geraldo Magela e subscritas por
vários parlamentares. A primeira é substitutiva e cor
responde ao Projeto de Lei Complementar n° 40, de
1999, apresentado pelo próprio parlamentar e em tra
mitação na Casa. A segunda altera a redação do § 2°
do art. 10, de modo a excluir os acréscimos decorren
tes de criação de cargos e aumento de remuneração
aos servidores e militares das polícias civil e militar e
do corpo de bombeiros militar do DF do teto destina
do pelo Fundo ao DF. A terceira suprime o § 3° do art.
2°, que manda excluir do cálculo da variação anual do
valor antes mencionado o feito produzido por receitas
extraordinárias decorrentes de medidas tributárias
adotadas com a finalidade de promover ajuste fiscal.
A quarta altera a redação do art. 2°, para estabelecer
a variação do apode inicial de R$2,9 bilhões com
base na comparação de períodos de janeiro a dezem
bro, e não de junho a julho; para tanto, seriam feitas
adequações ao longo do próprio exercício, corrigindo
a estimativa de arrecadação.

O Projeto será ainda submetido às Comissões
de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça
e de Redação.

11 - Voto do Relator

O assunto é da maior importância para a Capital
da República, e o regime de urgência se justifica. Já é
hora de se reconhecer o papel estratégico do Distrito
Federal para a Administração Pública brasileira e,
hoje, sua relevância social como um escoadouro das
demandas não satisfeitas da população de vários es
tados e mesmo regiões. O Fundo Constitucional, des
te modo, confere a autonomia financeira desejável ao
GDF e uma estabilidade quanto ao aporte de recur
sos transferidos da União, permitindo, por um lado,
planejar as ações governamentais e, por outro, evi
tando a subserviente relação de dependência que se
estabeleceu entre os respectivos Chefes de Poder.

Do exame do Projeto de Lei n° 7.015/02, da
Emenda Substitutiva global e demais emendas apre
sentadas pelo Deputado Geraldo Magela, entende
mos como conveniente e oportuna a elaboração de
um Substitutivo, que procura fundir e ajustar todas as
propostas, de modo factível para a União e o Distrito
Federal.

O art. 1° do Substitutivo reproduz o art. 1° do
Projeto de Lei n° 7.015/02, retirando do caput a ex
pressão prioritariamente, a fim de estabelecer especi
ficamente os serviços públicos que serão atendidos
pelo FCDF, ou seja, os de saúde e educação, e reti
rando do § 2° a possibilidade de compensação de
quaisquer acréscimos pela redução permanente de
outras despesas do FCDF e a restrição ao acréscimo
de dotações para o Fundo condicionado apenas à va
riação da receita corrente líquida da União.

O art. 2° do Projeto do Governo foi mantido qua
se na íntegra, mas suprimido o § 3°. Isto contempla a
Emenda nO 3, mas não a n° 4. Optamos pelo cálculo
da variação do valor das transferências com base nos
períodos de julho a junho, o que permite a elaboração
de orçamentos mais realistas. Com isso, abandona
mos a idéia de ajustes com base na receita efetiva
mente realizada durante o exercício, que poderia pro
vocar aumentos ou reduções na programação em
curso. Mantivemos o valor previamente fixado em
R$2,9 bilhões. E suprimimos o parágrafo que manda
desprezar, no cálculo da variação, as receitas extraor
dinárias. De qualquer modo, elas se compensariam
no exercício seguinte.

Eliminamos o art. 3° do Projeto do Governo, por
ser despiciendo e, no caso da segurança pública, já
estar compreendido no § 2° do art. 10.

Renumeramos o art. 4° para 3°.
O art. 4° do Substitutivo é urna adaptação do art.

4° e parágrafo único da Emenda Substitutiva global nO
1, visando assegurar o recebimento regular de recur
sos, na proporção de um doze avos, a cada mês.

O art. 5° do Substitutivo corresponde, em linhas
gerais, ao art. 9° da Emenda Substitutiva global n° 1, e
tem por finalidade a criação de um comitê com ampla
e diversificada participação dos Poderes Públicos e
da comunidade, destinado ao controle social da apli
cação dos recursos do Fundo.

O art. 6° do Substitutivo corresponde, em linhas
gerais, ao art. 1° da Emenda Substitutiva global n° 1, e
dispõe sobre a competência do CACS.

Eo art. 7° exclui as despesas de pessoal e encar
gos sociais efetuadas com recursos do FCDF dos imi
tes a que se refere o ad. 169 da Constituição Federal.

Em face do exposto, somos pela aprovação par
cial da Emenda de Plenário nO 01 , pela aprovação das
Emendas de Plenário nOs 2 e 3, pela rejeição da
Emenda de Plenário n° 4 e pela aprovação do Projeto
de Lei n° 7.015/02, nos termos do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, de de 2002. - Deputado
Pedro Celso, Relator
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SUBSTITUTIVO
AO PROJETO DE LEI N° 7.015, DE 2002

Institui o Fundo Constitucional do
Distrito Federal - FCDF, para atender o
disposto no inciso XIV do art. 21 da
Constituição Federal.

o Congresso Nacional decreta:
Ad. 1° Fica instituído o Fundo Constitucional do

Distrito Federal - FCDF, de natureza contábil, com a
finalidade de prover os recursos necessários à orga
nização e manutenção da Polícia Civil, da Polícia Mili
tar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Fede
ral, bem como assistência financeira para execução
de serviços públicos de saúde e educação, conforme
disposto no inciso XIV, do art. 21 da Constituição Fe
deral.

§ 1° As dotações do FCDF para a manutenção
da segurança pública e a assistência financeira para
a execução de serviços públicos deverão ser discrimi
nadas por atividades especificas.

§ 2° A criação de cargos, os reajustes ou vanta
gens salariais ou qualquer outro tipo de benefício a
ser concedido aos servidores e militares da Polícia Ci
vil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal serão realizados por lei federal, e
seus efeitos financeiros deverão ser acrescidos às
dotações do FCDF.

§ 3° As folhas de pagamentos da Polícia Civil, da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Dis
trito Federal, custeadas com recursos do Tesouro Na
ciona�' deverão ser processadas através do sistema
de administração de recursos humanos do Governo
Federal, no prazo máximo de 180 dias, contados a
partir da publicação desta Lei, sob pena de suspen
são imediata da liberação dos recursos financeiros
correspondentes.

Art. 2° A partir de 2003, inclusive, o aporte anual
de recursos orçamentários destinados ao será de
R$2.900.000.000,00 (dois bilhões e novecentos mi
lhões de reais), corrigido anualmente pela variação
da receita corrente liquida - da União.

§ 1° Para efeito do cálculo da variação de que
trata o caput deste artigo, será considerada a razão
entre a RCL realizada:

1- no período de doze meses encerrado em ju
nho do exercício anterior ao do repasse do aporte
anual de recursos; e

11- no período de doze meses encerrado em ju
nho do exercício anterior ao referido no inciso I.

§ 2° O cálculo da RCL para efeito da correção do
valor a ser apodado ao FCDF no ano de 2003 levará
em conta a razão entre a receita acumulada realizada
entre julho de 2001 e junho de 2002, e a receita acu
mulada realizada entre julho de 2000 e junho de
2001.

Art. 3° Para os efeitos do aporte de recursos ao
FCDF, serão computadas as dotações referentes à
manutenção da segurança pública e à assistência fi
nanceira para execução de serviços públicos, consig
nadas à unidade orçamentária "73.105 - Governo do
Distrito Federal - Recursos sob Supervisão do Minis
tério da Fazenda:'

Art. 4° Os recursos correspondentes ao FCDF
serão entregues ao GDF até o dia 5 de cada mês, a
partir de janeiro de 2003, à razão de duodécimos.

Art. 5° Fica criado o Comitê de Acompanhamen
to e Controle Social - CACS, com a seguinte compo
sição:

I - um representante do Poder Executivo do
GDF;

11 - um representante da Câmara Legislativa;
111- um representante do Ministério da Fazenda:
IV - um representante do Ministério Público do

Distrito Federal e Territórios;
V - três representantes da sociedade civil, vin

culados a entidades de classe, associações, conse
lhos profissionais e outras instituições de cada uma
das áreas da segurança, saúde e educação.

§ 1° O mandato de cada representante é de dois
anos, vedada a recondução.

§ 2° Compete ao Governador do DF a nomea
ção dos membros do CAOS, indicados por cada um
dos respectivos órgãos e entidades.

§ 3° Pelas atividades exercidas no CAOS, seus
membros não serão remunerados.

§ 4° A Presidência caberá ao representante da
Câmara Legislativa do DF.

§ 5° O CACS será instalado dentro de no máxi
mo 30 dias da publicação desta Lei.

Art. 6° Compete ao CACS:
I - fiscalizar as transferências e as aplicações

dos recursos do FCDF, tendo acesso a quaisquer do
cumentos e informações sobre o mesmo;

11 - dar ampla publicidade, em forma compre
ensível para a sociedade, das conclusões de seus
trabalhos;

111- manifestar-se publicamente sobre a gestão
do Fundo, oferecendo sugestões e recomendando
providências às autoridades responsáveis
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IV - dispor sobre sua organização e funciona
mento.

Art. 7° As despesas de pessoal e encargos soci
ais efetuadas com recursos do FCDF não serão com
putadas para efeito do disposto no art. 169 da Consti
tuição Federal.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, de de 2002. - Deputado
Pedro Celso, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Portanto,
o parecer é pela aprovação do substitutivo. A cópia
está sendo distribuída em plenário.

Consulto os Deputados Agnelo Queiroz, Luiz
Carlos Hauly ou Paulo Octávio sobre se discutirão a
matéria.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Se todos abri
rem mão, eu também o faço.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Todos
abriram mão, porque V.Exa. abriu mão, Deputado
Luiz Carlos Hauly. Foi o inverso.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Tudo bem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves)- Encerrada

a discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o Substitutivo oferecido pelo Relator de
signado pela Mesa em substituição à Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído o Fundo Constitucional do

Distrito Federal- FCDF, de natureza contábil, com a
finalidade de prover os recursos necessários à orga
nização e manutenção da polícia civil, da policia mili
tar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Fede
ral, bem como assistência financeira para execução
de serviços públicos de saúde e educação, conforme
disposto no inciso XIV, do art. 21 da Constituição Fe
deral.

§ 1° As dotações do FCDF para a manutenção
da segurança pública e a assistência financeira para
a execução de serviços públicos deverão ser discrimi
nadas por atividades especificas.

§ 2° A criação de cargos, os reajustes ou vanta
gens salariais ou qualquer outro tipo de benefício a
ser concedido aos servidores e militares da policia ci
vil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar
do Distrito Federal serão realizados por lei federal, e
seus efeitos financeiros deverão ser acrescidos às
dotações do FCDF.

§ 3° As folhas de pagamentos da polícia civil, da
polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Dis
trito Federal, custeadas com recursos do Tesouro Na
cional, deverão ser processadas através do sistema
de administração de recursos humanos do Governo
Federal, no prazo máximo de 180 dias, contados a
partir da publicação desta Lei, sob pena de suspen
são imediata da liberação dos recursos financeiros
correspondentes.

Art. 2° A partir de 2003, inclusive, o aporte anual
de recursos orçamentários destinados ao FCDF será
de R$2.900.000.000,00 (dois bilhões e novecentos
milhões de reais), corrigido anualmente pela variação
da receita corrente líquida - RCL da União.

§ 1° Para efeito do cálculo da variação de que
trata o caput deste artigo, será considerada a razão
entre a RCL realizada:

I - no período de doze meses encerrado em ju
nho do exercício anterior ao do repasse do aporte
anual de recursos; e

II - no período de doze meses encerrado em ju
nho do exercício anterior ao referido no inciso I

§ 2° O cálculo da RCL para efeito da correção do
valor a ser aportado ao FCDF no ano de 2003 levará
em conta a razão entre a receita acumulada realizada
entre julho de 2001 e junho de 2002, e a receita acu
mulada realizada entre julho de 2000 e junho de
2001.

Art. 3° Para os efeitos do aporte de recursos ao
FCDF, serão computadas as dotações referentes à
manutenção da segurança pública e à assistência fi
nanceira para execução de serviços públicos, consig
nadas à unidade orçamentária "73.105 - Governo do
Distrito Federal- Recursos sob Supervisão do Minis
tério da Fazenda:'

Art. 4° Os recursos correspondentes ao FCDF
serão entregues ao GDF até o dia 05 de cada mês, a
partir de janeiro de 2003, à razão de duodécimos.

Art. 5° Fica criado o Comitê de Acompanhamen
to e Controle Social - CACS, com a seguinte compo
sição:

I - um representante do Poder Executivo do
GDF;

II - um representante da Câmara Legislativa;
111- um representante do Ministério da Fazenda;
IV - um representante do Ministério Público do

Distrito Federal e Territórios;
V - três representantes da sociedade civil, vin

culados a entidades de classe, associações, conse
lhos profissionais e outras instituições de cada uma
das áreas da segurança, saúde e educação.
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§ 1° O mandato de cada representante é de dois
anos, vedada a recondução.

§ 2° Compete ao Governador do DF a nomea
ção dos membros do CACS, indicados por cada um
dos respectivos órgãos e entidades.

§ 3° Pelas atividades exercidas no CACS, seus
membros não serão remunerados

§ 4° A Presidência caberá ao representante da
Câmara Legislativa do DF.

§ 5° O CACS será instalado dentro de no máxi
mo 30 dias da publicação desta Lei.

Art. 6° Compete ao CACS:
I - fiscalizar as transferências e as aplicações

dos recursos do FCDF, tendo acesso a quaisquer do
cumentos e informações sobre o mesmo;

11 - dar ampla publicidade, em forma compreen
sível para a sociedade, das conclusões de seus traba
lhos;

111- manifestar-se publicamente sobre a gestão
do Fundo, oferecendo sugestões e recomendando
providências às autoridades responsáveis;

IV - dispor sobre sua organização e funciona
mento.

Art. 7° As despesas de pessoal e encargos soci
ais efetuadas com recursos do FCDF não serão com
putadas para efeito do disposto no art. 169 da Consti
tuição Federal.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que forem pela aprovação permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Está prejudicada a proposição inicial (Projeto de
Lei n° 7.015, de 2002), bem como as emendas a ela
apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação fi
nal do projeto de lei n° 7.015-D, de 2002.

Institui o Fundo Constitucional do Distrito Fede
ral - FCDF, para atender o disposto no inciso XIV do
art. 21 da Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica instituído o Fundo Constitucional do
Distrito Federal- FCDF, de natureza contábil, com a fi
nalidade de prover os recursos necessários à organi
zação e manutenção da polícia civil, da polícia militar e
do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem
como assistência financeira para execução de servi-

ços públicos de saúde e educação, conforme dispos
to no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal.

§ 1° As dotações do FCDF para a manutenção
da segurança pública e a assistência financeira para
a execução de serviços públicos deverão ser discrimi
nadas por atividades específicas.

§ 2° A criação de cargos, os reajustes ou vanta
gens salariais ou qualquer outro tipo de benefício a
ser concedido aos servidores e militares da pol ícia ci
vil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar
do Distrito Federal serão realizados por lei federal, e
seus efeitos financeiros deverão ser acrescidos às
dotações do FCDE

§ 3° As folhas de pagamentos da polícia civil, da
polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Dis
trito Federal, custeadas com recursos do Tesouro Na
cional, deverão ser processadas através do sistema
de administração de recursos humanos do Governo
Federal, no prazo máximo de cento e oitenta dias,
contados a partir da publicação desta Lei, sob pena
de suspensão imediata da liberação dos recursos fi
nanceiros correspondentes.

Art. 2° A partir de 2003, inclusive, o aporte
anual de recursos orçamentários destinados ao
FCDF será de R$2.900.000.000,00 (dois bilhões e
novecentos milhões de reais), corrigido anualmente
pela variação da receita corrente líquida - RCL da
União.

§ 1° Para efeito do cálculo da variação de que
trata o caput deste artigo, será considerada a razão
entre a RCL realizada:

I - no período de doze meses encerrado em
junho do exercício anterior ao do repasse do aporte
anual de recursos; e

11 - no período de doze meses encerrado em
junho do exercício anterior ao referido no inciso I.

§ 2° O cálculo da RCL para efeito da correção
do valor a ser aportado ao FCDF no ano de 2003 le
vará em conta a razão entre a receita acumulada rea
lizada entre julho de 2001 e junho de 2002, e a recei
ta acumulada realizada entre julho de 2000 e junho
de 2001.

Art. 3° Para os efeitos do aporte de recursos ao
FCDF, serão computadas as dotações referentes à
manutenção da segurança pública e à assistência fi
nanceira para execução de serviços públicos, consig
nadas à unidade orçamentária '73.105 - Governo do
Distrito Federal- Recursos sob Supervisão do Minis
tério da Fazenda".
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Art. 4° Os recursos correspondentes ao FCDF
serão entregues ao GDF até o dia 5 de cada mês, a
partir de janeiro de 2003, à razão de duodécimos.

Art. 5° Fica criado o Comitê de Acompanhamen
to e Controle Social - CACS, com a seguinte compo
sição:

I - um representante do Poder Executivo do
GDF;

11 - um representante da Câmara Legislativa;
111- um representante do Ministério da Fazenda;
IV - um representante do Ministério Público do

Distrito Federal e Territórios;

V - três representantes da sociedade civil, vin
culados a entidades de classe, associações, conse
lhos profissionais e outras instituições de cada uma
das áreas da segurança, saúde e educação.

§ 1° O mandato de cada representante é de
dois anos, vedada a recondução.

§ 2° Compete ao Governador do DF a nomea
ção dos membros do CACS, indicados por cada um
dos respectivos órgãos e entidades.

§ 3° Pelas atividades exercidas no CACS, seus
membros não serão remunerados.

§ 4° A Presidência caberá ao representante da
Câmara Legislativa do DF.

§ 5° O CACS será instalado dentro de no máxi
mo trinta dias da publicação desta Lei.

Art. 6° Compete ao CACS:
I - fiscalizar as transferências e as aplicações

dos recursos do FCDF, tendo acesso a quaisquer do
cumentos e informações sobre ele;

11- dar ampla publicidade, em forma compreen
sível para a sociedade, das conclusões de seus traba
lhos;

111- manifestar-se publicamente sobre a gestão
do Fundo, oferecendo sugestões e recomendando
providências às autoridades responsáveis;

IV - dispor sobre sua organização e funciona
mento.

Art. 7° As despesas de pessoal e encargos soci
ais efetuadas com recursos do FCDF não serão com
putadas para efeito do disposto no art. 169 da Consti
tuição Federal.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala das Sessões, em 11 de dezembro de 2002.
- Ney Lopes, Relator

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em nome

da Casa, cumprimento os bravos representantes do
Distrito Federal pelo belo entendimento que fizeram
em benefício dos nossos conterrâneos de Brasília e
imediações.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -

ELEiÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS À COMISSÃO REPRESENTA
TIVA DO CONGRESSO NACIONAL (Art. 58, § 4°
da Constituição Federal)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Confor
me determina o § 4° do art. 58 da Constituição Fe
deral, realizaremos eleição dos representantes da
Câmara dos Deputados que integrarão a Comissão
Representativa do Congresso Nacional, cujo man
dato coincidirá com o período de recesso do Con
gresso Nacional.

Os partidos políticos indicaram, de acordo com
a proporcionalidade partidária, os integrantes da Co
missão:

liMARES SUPLENTES
PFl

ARACELYDE PAULA CLÓVIS QUEIROZ
FRANCISCO RODRIGUES FRANCISCO COELHO

PAESlANDIM PAULO OCTAvlO

PSD8
JOVAlR ARANTES CUSTÓDIO MATTOS
MARclO FORTES PEDRO CANEDO

SEBASTIÃO MADEIRA RAFAEL GUERRA

PIIDS
BARBOSA NETO MILTON MIONTI

GLYCON TERRA PINTO PEDRO NOVAIS
JOSÉ BORBA TADEU FllIPPElU

PT
JOAo GRANDAo JORGEBITIAR

VIRGlUO GUIMARÁES WAI.TER PINHEIRO

PP8
MARCIO REiNAlDO MOREIRA AlMERINOA DE CARVAlHO

PT8
NILTON CAPIXABA RICARDO IZAIR

81oco PDT,PPS
FERNANOO CORUJA NELSON PROENÇA

8IocoPl,PSl
BISPO RODRIGUES WElINTON FAGUNDES

Bloco PSB,l'C do 8
AGNElO QUEIROZ 1vaga(S)

PTN
1vaga(s) ll1igi(')
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
submete, portanto, esses nomes à aprovação do Ple
nário pelo processo de aclamação, se esse for o de
sejo de todos..

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)

APROVADA, com base na indicação dos Srs. Lí
deres partidários.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa requerimento de urgência no seguinte teor:

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 155 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, urgência
para tramitação do PLP 349, de 2002, do Poder Exe
cutivo, que "altera as Leis Complementares nOs 87, de
13 de setembro de 1996, e 102, de 11 de julho de
2000".

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2002.

Assinam: Arnaldo Madeira, Líder do Governo;
Jutahy Junior, Líder do PSDB; Inocêncio Oliveira, lí
der do PFL; João Paulo, Líder do PT; Wagner Rossi,
Vice-Líder do PMDB; Odelmo Leão, Líder do PPB; e
Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que forem pela aprovação permaneçam
como se acham. (Pausa.)

APROVADO, com voto contrário do ilustre De
putado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
tem de haver votação nominal para urgência de lei
complementar nominal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Se VExa.
a solicita, a Presidência terá de fazê-Ia. (Pausa.)

A Presidência faz uma nova consulta ao Depu
tado Arnaldo Faria de Sá - e eu me julgo até no dever
e, talvez, até no direito de fazer apenas essa pondera
ção. O registro de VExa. está feito. Se VExa. assim o
exigir, a votação deste requerimento de urgência terá
de ser nominal e nos que se sucederão. Em virtude
do adiantado da hora, e reconhecendo a procedência
dos reparos que com muita competência faz VExa.,

que é um dos maiores auxiliares deste Presidente na
condução dos trabalhos da Casa, eu deixo uma solici
tação pessoal para que VExa., em abrindo mão do
pedido de verificação, possa registrar suas pondera
ções, mas permitir que a vontade da maioria prevale
ça, para dar agilidade à votação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, na votação do mérito obrigatoriamente a votação
será nominal. Até para que possamos saber o quorum
neste momento, mantenho o pedido de votação nomi
nal do requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação
nominal do requerimento de urgência, mesmo haven
do votação nominal no mérito da matéria? (Pausa.)

Será feita a votação nominal o mais rapidamen
te possível. Repito que haverá sucessivas votações
nominais se permanecer a decisão do Deputado
Arnaldo Faria de Sá.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção o requerimento. Como votam os Srs. Líderes?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Partido Trabalhista Brasileiro encaminha favoravel
mente ao requerimento.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PFL encaminha o voto "sim" e pede aos Parlamenta
res presentes nas diferentes dependências da Casa
que venham ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra
rei a votação tão logo julgue alcançado o quorum ne
cessário para a aprovação do requerimento.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Partido Trabalhista Brasileiro encaminha o voto
"sim".

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que permaneçam
em seus lugares para que seja feita a votação pelo
sistema eletrônico.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Pelo pai
nel me parece que o voto é "sim" de todos os partidos.
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o SR. PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PL 
MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PL vota "sim".

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE ( Aécio Neves) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome da bancada de Brasília, agradeço aos Líderes
do PFL, do PMDB, do PSDB, do PT. Agradeço a todos
os Líderes que tornaram possível a aprovação do
Fundo Constitucional do Distrito Federal. Tenho cer
teza de que desta forma está sendo feita justiça a to
dos os servidores das áreas de saúde, de educação e
de segurança do Distrito Federal, que dependem dos
repasses da União para que seus salários sejam pa
gos. Desde a fundação de Brasília, há 42 anos, nós,
do Distrito Federal, lutamos para que sejam assegu
rados por lei os repasses, essenciais para o bom fun
cionamento da cidade.

O art. 21 da Constituição Federal prevê que a
União é responsável pela manutenção dos serviços
de saúde, educação e segurança de Brasília. Hoje,
nesta data memorável, não podemos deixar de agra
decer a todos os servidores da Câmara dos Deputa
dos, à Mesa, ao Deputado Aécio Neves, que ontem,
ao resolver questão de ordem formulada pelo Presi
dente da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, Deputado Ney Lopes, deu-nos condições para
hoje votar o FCDF

Sr. Presidente, quero também deixar registrado
que tive o descontentamento de votar equivocada
mente o destaque do Projeto de Lei de Conversão n°
31 , que alterou a Medida Provisória n° 66. Gostaria de
ter acompanhado a Liderança do meu partido, mas,
infelizmente, cometi um equívoco e votei de forma
contrária.

Agradeço a esta Casa, principalmente a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está feito
o registro de V Exa. Cumprimento V Exa. e toda a ban
cada do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência apela para os Parlamentares que estejam em
outras dependências da Casa no sentido de que ve
nham ao plenário. Teremos seguramente importantes

votações nominais de matérias constitucionais e de
lei complementar ainda na no~e de hoje. É fundamen
tai que os Parlamentares permaneçam em plenário
para que as votações possam ocorrer com a maior
agilidade possível.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
VExa. poderia encerrar a votação quando for atingido
o número de 280 votantes, pois não pairará a menor
dúvida. Todos os partidos encaminharam o voto "sim";
acredito que haverá os 257 votos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com 280
votantes, a margem será razoável, já que todos so
mos muito disciplinados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Peço aos
Parlamentares que permaneçam em plenário porque
certamente faremos sucessivas votações nominais,
que poderão ocorrer em poucos minutos se os Depu
tados estiverem no recinto.

A Presidência vai encerrar a votação, confiando
na força das Lideranças desta Casa e dos Srs. Parla
mentares.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en
cerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-
dência vai anunciar o resultado: VOTARAM:

SIM: 277
NÃO: 05
ABSTENÇÃO: 00
TOTAL: 282

É APROVADO O REQUERIMENTO DE
URGÊNCIA PARA O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 349, DE 2002;

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP N° 349/2002
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA
Início Votação: 11-12-2002 22:53
Fim Votação: 11-12-2002 23:00
Presidiram a Votação: Aécio Neves - 17:25
Resultado da Votação
Sim277
Não 5
Total da Votação 282
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ORIENTAÇÃO

PFL - Sim
PSDB -Sim
PMDB -Sim
PT -Sim
PPB -Sim
PTB -Sim
PDT/PPS - Sim
PUPSL -Sim
PSB/PCDOB - Sim

Art. 171

Total quorum 283
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PL PUPSL Sim
Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Salomão Cruz PFL Sim
Total Roraima: 4

AMAPÁ
Dr. Benedito Dias PPB Não
Eduardo Seabra PTB Sim
Total Amapá: 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Deusdeth Pantoja PFL Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS Sim
José Priante PMDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Renildo Leal PTB Sim
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCDOB Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Total Pará: 13

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Sim
Átila Lins PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim
Total Amazonas: 4

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT PDT/PPS Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondonia: 4

ACRE

Clóvis Queiroz PFL Sim
Márcio Bittar PPS PDT/PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Total Acre: 4

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB Sim
Igor Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Total Tocantins: 4

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Neiva Moreira PDT PDT/PPS Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim
Total Maranhão: 6

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Amon Bezerra PSDB Sim
Crescêncio Pereira Jr. PFL Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Total Ceará: 12

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
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Heráclito Fortes PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Roberto John PT Sim
Total Piauí: 6

PARAíBA

Armando Abílio PSDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Total Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Ricardo Fiuza PPB Sim
Total Pernambuco: 8

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
João Caldas PL PLlPSL Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim
Total Alagoas: 4

SERGIPE

Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Total Sergipe: 2

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL Sim
Benito Gama PMDB Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eraldo Tinoco PFL Sim
Francistônio Pinto PFL Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PPB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim

Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PMDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Mário Negromonte PPB Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PFL Sim
Total Bahia: 31

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB Art. 17
Antônio do Valle PMDB Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PTB Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Pimenta da Veiga PSDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Tilden Santiago PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Total Minas Gerais: 28
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EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL Sim
Magno Malta PL PUPSL Sim
Marcus Vicente PPB Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Total Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Almerinda de Carvalho PPB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Candinho Mattos PSDB Sim
Carlos Santana PT Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PPB Sim
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Sampaio PDT PDT/PPS Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PSB PSB/PCDOB Sim
Miro Teixeira PDT PDT/PPS Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Reinaldo Gripp PL PUPSL Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Sim
Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB Sim
Total Rio de Janeiro: 24

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
André Benassi PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim

Celso Russomanno PPB Não
Chico Sardelli PFL Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim
Dr. Hélio PDT PDT/PPS Sim
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Eduardo Dado PDT PDT/PPS Sim
João Paulo PT Sim
José Aníbal PSDB Sim
José Dirceu PT Sim
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zé índio PMDB Sim
Total São Paulo: 43

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PPB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSDB Sim
Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jofran Frejat PPB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Total Distrito Federal: 4
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GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Sim
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Nair Xavier Lobo PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Canedo PSDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSDB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrossian PPB Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PT Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Márcio Matos PTB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odílio Balbinotti PSDB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim
Total Paraná: 18

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim

Eni Voltolini PPB Sim
Fernando Coruja PDT PDT/PPS Sim
Gervásio Silva PFL Sim
João Matos PMDB Sim
Leodegar Tiscoski PPB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL Sim
Total Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT PDT/PPS Sim
Alceu Collares PDT PDT/PPS Sim
Ary José Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Beto Albuquerque PSB PSB/PCDOB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB Sim
Fetter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Henrique Fontana PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Osmar Terra PMDB Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos PDT PDT/PPS Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Wilson Cignachi PMDB Sim
Total Rio Grande do Sul: 19

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por dificul
dade na autenticação, meu voto é com o Partido dos
Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Valerá,
para efeitos administrativos, apenas a última votação
da noite.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento de urgência:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi

mento Interno, urgência para apreciação do Proje
to de Lei Complementar n° 347, de 2002, que "alte
ra dispositivo da Lei Complementar n° 87, de 13 de



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 54159

setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto
dos Estados e do Distrito Federal sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre pres
tações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, e dá outras pro
vidências:'

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. 
Assinam: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Odelmo
Leão, Líder do PPB; Wagner Rossi, Vice-Líder do
PMDB; João Paulo, Líder do PT; e Roberto Jeffer
son, Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - VExa.
será atendido. É necessário apenas um tempo míni
mo para que o painel se coloque em condições de vo
tação.

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 (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
que viabilizei, graças a Deus, esse acordo, em home
nagem aos Estados brasileiros, queria dizer que
VExa. está mais rápido do que o painel.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não tão
rápido como VExa., Deputado, seguindo as lições
que VExa. aqui deixou.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - 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. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. POMPEO DE MATIOS (Bloco/PDT 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, a Medida Provisória nO 75/02 deve ser votada
nesta noite. Caso contrário, ela trancará a pauta da
sessão de amanhã. Faltam poucos minutos para o dia
de amanhã.

Chamo a atenção de VExa. com o intuito de vo
tarmos tudo o que for possível antes desse prazo. É
importante atentarmos para esse aspecto.

O SR. RAIMUNDO SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RAIMUNDO SANTOS (Bloco/PL - PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior votei de acordo com a orientação
do PL.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
que o Deputado Pompeo de Mattos diz é que o fato
pode ser interpretado de duas maneiras: primeira,
que à meia-noite iniciamos um novo dia; outra, que
presumo ser a que VExa. acabará interpretando,
seria a obstrução da pauta da sessão ordinária de
amanhã. Mas, talvez, para que aceleremos os tra
balhos, VExa. poderia decidir o assunto às
23h55min.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Seguirei a
orientação de VExa., que, ao mesmo tempo, indica-me
o caminho e o momento de tomar essa decisão.

O SR. GESSIVALDO ISAIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. GESSIVALDO ISAIAS (PMDB - PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vo
tei de acordo com o partido na votação anterior.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro propor a V.Exa. que encerre a votação quando o
quorum atingir 270 Deputados. As votações serão
uma seguida de outra; portanto, devemos permane
cer em plenário.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V. Exa. viu
que o número da última votação foi muito próximo do
quorum da sessão. É preciso que haja 257 votos
"sim", Professor Luizinho. Estou certo de que o Depu
tado Arnaldo Faria de Sá se sensibilizará e contribuirá
para que esse entendimento possa prevalecer nas
próximas votações.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nobre
Deputado Miro Teixeira, nesta Casa acontecem coi
sas surpreendentes: às vezes, quebra o painel; às ve
zes, atrasa o relógio. Esses acontecimentos fazem
parte da vida Parlamentar e com eles devemos convi
ver.

A Presidência solicita novamente aos Srs. Parla
mentares que permaneçam no plenário. Terminamos
uma votação agora há pouco, com 280 Parlamenta
res. Percebemos que 35 Srs. Parlamentares ausenta
ram-se nos últimos minutos. Peço a S.Exas. que retor
nem ao recinto. Serão votações sucessivas, nominais.
Poderão demorar cinco minutos ou o tempo necessá
rio para que seja alcançado quorum mínimo.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
acordo que fizemos está pressupondo o que já vota
mos. Estamos votando agora as urgências. Logo,
passaríamos a votar o mérito da Lei Kandir, da CIDE
e, depois, da TIP. O acordo é esse? É nessa seqüên
cia?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Exata
mente.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Foi só para
confirmar. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Exata
mente, a seqüência é essa, Sr. Deputado. Todas são
votações nominais.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - A da CIDE
esperamos que não seja.

O SR. FRANCISCO SILVA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. FRANCISCO SILVA (Bloco/PST - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Deputado Francisco Silva votou "sim" na votação
anterior.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - É importante registrar
o seguinte: como há várias votações e em todas elas
será necessário quorum qualificado, acima de 257
Deputados, solicitamos aos Deputados do PSDB e
aos demais também a presença no plenário. Todas as
votações são muito importantes. O quorum está ca
indo, e não podemos permitir a retirada de nenhum
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai encerrar a votação e apela para os Srs.
Parlamentares que permaneçam em plenário. A prio
ridade da Casa neste instante é a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en-
cerrada a votação.

VOTARAM:
SIM: 282
NÃO: 05
ABSTENÇÃO: 01
TOTAL: 288

É APROVADO O REQUERIMENTO
DE URGÊNCIA PARA O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 347, DE 2002.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP N° 347/2002
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA

Início Votação: 11-12-2002 23:01
Fim Votação: 11-12-2002 23:09
Presidiram a Votação: Aécio Neves - 17:25
Resultado da Votação

Sim 282
Não 5
Abstenção 1
Total da Votaçã0288

ORIENTAÇÃO

PFL -Sim
PSDB -Sim
PMDB -Sim
PT -Sim
PPB -Sim
PTB -Sim
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PDT/PPS - Sim
PUPSL -Sim
PSB/PCDOB - Sim
GOv. -Sim

Art.171
Total Quorum: 289
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PL PUPSL Sim
Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Salomão Cruz PFL Sim
Total Roraima: 4

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PPB Não
Eduardo Seabra PTB Sim
Total Amapá: 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Deusdeth Pantoja PFL Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS Sim
José Priante PMDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Renildo Leal PTB Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Total Pará: 13

AMAZONAS

Luiz Fernando PPB Sim
Silas Câmara PTS Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSS/PCDOB Sim
Total Amazonas: 3

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT PDT/PPS Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondonia: 4

ACRE

João Tota PPB Sim
Márcio Bittar PPS PDT/PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim
Zila Bezerra PTB Sim
Total Acre: 6

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Igor Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Neiva Moreira PDT PDT/PPS Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim
Total Maranhão: 6

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Crescêncio Pereira Jr. PFL Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Moroni Targan PFL Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Total Ceará: 10

PIAuí
Gessivaldo Isaias PMDS Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
Marcelo Castro PMDS Sim
Mussa Demes PFL Sim
Roberto John PT Sim
Total Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Lavoisier Maia PFL Sim
Total Rio Grande do Norte: 1
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PARAíBA

Armando Abílio PSDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Total Paraíba: 4

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Ricardo Fiuza PPB Sim
Total Pernambuco: 8

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PSBlPCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim
Total Alagoas: 5

SERGIPE

Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Total Sergipe: 2

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL Sim
Benito Gama PMDB Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eraldo Tinoco PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Francistônio Pinto PFL Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima pedoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PPB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim

Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PMDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Mário Negromonte PPB Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PFL Sim
Total Bahia: 31

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB Art. 17
Antônio do Valle PMDB Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Jaime Martins PFL Não
João Magalhães PMDB Sim
José Militão PTB Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Sim
Osmânio Pereira PSDB Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Pimenta da Veiga PSDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Tilden Santiago PT Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Total Minas Gerais: 29

------------_.._----_.._-"""""
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EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL Sim
Magno Malta PL PUPSL Sim
Marcus Vicente PPB Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Total Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim
Almerinda de Carvalho PPB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Candinho Mattos PSDB Sim
Carlos Santana PT Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Francisco Dornelles PPB Sim
Francisco Silva PST Sim
Jair Bolsonaro PPB Abstenção
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Sampaio PDT PDT/PPS Sim
Jorge Bittar PT Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Miriam Reid PSB PSB/PCDOB Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Reinaldo Gripp PL PUPSL Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Sim
Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB Sim
Total Rio de Janeiro: 24

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
André Benassi PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PPB Não

Chico Sardelli PFL Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim
Dr. Hélio PDT PDT/PPS Sim
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Eduardo Dado PDT PDT/PPS Sim
João Paulo PT Sim
José Aníbal PSDB Sim
José Dirceu PT Sim
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Teima de Souza PT Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zé índio PMDB Sim
Total São Paulo: 42

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PPB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSDB Sim
Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela PT Sim
Jofran Frejat PPB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Sim
Tadeu Filippelli PMDB Sim
Total Distrito Federal: 5
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GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Sim
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Nair Xavier Lobo PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSDB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrossian PPB Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PT Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odilio Balbinotti PSDB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim
Total Paraná: 18

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMDB Sim

Edison Andrino PMDB Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMDB Sim
Leodegar Tiscoski PPB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL Sim
Serafim Venzon PDT PDT/PPS Sim
Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT PDT/PPS Sim
Alceu Col/ares PDT PDT/PPS Sim
Ary José Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Beto Albuquerque PSB PSB/PCDOB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Esther Grossi PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB Sim
Fetter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Henrique Fontana PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Nelson Proença PPS PDT/PPS Sim
Osmar Terra PMDB Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos PDT PDT/PPS Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Wilson Cignachi PMDB Sim
Total Rio Grande do Sul: 21

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
tentei várias vezes votar, mas não consegui. Votei
"sim", com o PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa requerimento de urgência do seguinte teor:

Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exa., ouvido o Plenário, nos ter

mos do artigo 155 do Regimento Interno, a inclusão
na Ordem do Dia, para discussão e votação imediata,
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do Projeto de Lei n° 6.770/02, da Comissão de Viação
e Transportes, que dispõe sobre aplicação dos recur
sos originários da Contribuição de Intervenção do 00
minio Econômico - CIDE, incidente sobre a importa
ção e a comercialização de petróleo e seus deriva
dos, gás natural e seus derivados, e álcool etílico e
combustível, atendendo ao disposto no § 2° do art. 1°
da Lei n° 10.336, de 19 dezembro de 2001, cria o Fun
do Nacional de Infra-estrutura de Transporte - FNIT,
e dá outras providências, por se tratar de proposição
que versa sobre matéria de relevante e inadiável inte
resse nacional.

Sala das Sessões, em 14 de maio de 2002. 
Assinam: Duílio Pisaneschi, PTB; João Paulo, Líder
do PT; Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB; Jutahy
Júnior, Líder do PSDB; Odelmo Leão, Líder do PPB;
Arnaldo Madeira, Líder do Governo; Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL; e Fernando Gonçalves, Vice-Lí
der do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Portan
to, estamos votando requerimento de urgência, assi
nado por todos os líderes partidários.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção o requerimento.

Aqueles que forem favoráveis permaneçam
como se acham. (Pausa.)

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputa
do Arnaldo Faria de Sá, ouço VExa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
não concordo com a votação simbólica.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Solicita
V.Exa. votação nominal?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sim.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Será fei
ta votação nominal.

O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com a Liderança da mi
nha bancada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Se to
dos votarem com a tecnologia que nos oferece o

painel, em cinco minutos estará encerrada a votação.
A Presidência solicita aos Srs. Deputados que

tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.

O SR. JURANDIL JUAREZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JURANDIL JUAREZ (PMDB - AP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nas duas votações anteriores, acompanhei o meu
partido.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PPB - SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nas duas votações anteriores, votei de acordo com
o meu partido.

O SR. ENIVALDO RIBEIRO (PPB - PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o meu partido.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT 
SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, vamos encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Estou
aguardando que aqui cheguem mais cinco ou seis
Parlamentares, porque esta matéria necessita de
uma discussão um pouco mais aprofundada do que
as outras.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

A Presidência consulta os Srs. Parlamentares
presentes em plenário sobre se já votaram. (Pausa.)

O SR. SÉRGIO NOVAIS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, na primeira votação nominal, votei de acordo
com a orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en
cerrada a votação.
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ção:
A Presidência vai anunciar o resultado da vota- Jurandil Juarez PMDB Sim

Total Amapá: 3
VOTARAM:

Sim:290
Não: 7
Abstenção: 00
TOTAL: 297

É APROVADO O REQUERIMENTO
DE URGÊNCIA PARA O PROJETO DE LEI
N° 6.770, DE 2002.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PL N° 6770/2002
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA

Início Votação: 11/12/200223:11
Fim Votação: 11/12/200223:16
Presidiram a Votação: Aécio Neves - 17:25
Resultado da Votação
Sim 290
Não 7
Total da Votação 297

ORIENTAÇÃO

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Deusdeth Pantoja PFL Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Renildo Leal PTB Sim
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCDOB Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Total Pará: 11

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Sim
Átila Lins PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim
Total Amazonas: 5

RORAIMA

Alceste Almeida PL PUPSL Sim
Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Salomão Cruz PFL Sim
Total Roraima: 4

AMAPÁ
Dr. Benedito Dias PPB Não
Eduardo Seabra PTB Sim

PFL -Sim
PSDB -Sim
PMDB -Sim
PT -Sim
PPB -Sim
PTB -Sim
PDT/PPS - Sim
PUPSL -Sim
PSB/PCDOB - Sim
GOv. -Sim

Art. 171

Total Quorum 298
Partido Bloco Voto

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT PDT/PPS Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondonia: 4

ACRE
João Tota PPB Sim
Márcio Bittar PPS PDT/PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim
Zila Bezerra PTB Sim
Total Acre: 6

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Igor Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
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Neiva Moreira PDT PDT/PPS Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim
Total Maranhão: 5

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Crescêncio Pereira Jr. PFL Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Não
Nelson Otoch PSDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Total Ceará: 11

PIAuí

Gessivaldo Isaias PMDB Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Roberto John PT Sim
Total Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Total Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Armando Abílio PSDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Total Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Pedro Eugênio PT Sim
Ricardo Fiuza PPB Sim
Total Pernambuco: 8

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim
Total Alagoas: 5

SERGIPE

Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Total Sergipe: 2

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eraldo Tinoco PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Francistônio Pinto PFL Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Mário Negromonte PPB Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Waldir Pires PT Sim
Yvonilton Gonçalves PFL Sim
Total Bahia: 28

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB Art. 17
Antônio do Valle PMDB Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
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Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PTB Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Sim
Osmânio Pereira PSDB Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Pimenta da Veiga PSDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Tilden Santiago PT Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Total Minas Gerais: 32

EspíRITO SANTO

João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL Sim
Magno Malta PL PUPSL Sim
Marcus Vicente PPB Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Total Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PPB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Candinho Mattos PSDB Sim
Carlos Santana PT Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim

Francisco Dornelles PPB Sim
Francisco Silva PST Sim
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Sampaio PDT PDT/PPS Sim
Jorge Bittar PT Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Miriam Reid PSB PSB/PCDOB Sim
Miro Teixeira PDT PDT/PPS Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Reinaldo Gripp PL PUPSL Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Sim
Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB Sim
Total Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
André Benassi PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PPB Não
Chico Sardelli PFL Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim
Dr. Hélio PDT PDT/PPS Sim
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Eduardo Dado PDT PDT/PPS Sim
João Paulo PT Sim
José Aníbal PSDB Sim
José Dirceu PT Sim
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
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Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zé índio PMDB Sim
Total São Paulo: 44

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PPB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PL PLlPSL Sim
Wilson Santos PSDB Sim
Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jofran Frejat PPB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Sim
Tadeu Filippelli PMDB Sim
Total Distrito Federal: 6

GOIÁS

Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Nair Xavier Lobo PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Canedo PSDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT Sim
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSDB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrossian PPB Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Alex Canziani PSDB Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PT Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luciano Pizzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Márcio Matos PTB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odílio Balbinotti PSDB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim
Total Paraná: 22

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMDB Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Fernando Coruja PDT PDT/PPS Sim
Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
Leodegar Tiscoski PPB Sim
Luci Choinacki PT Sim
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Paulo Gouvêa PFL Sim
Serafim Venzon PDT PDT/PPS Sim
Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT PDT/PPS Sim
Alceu Collares PDT PDT/PPS Sim
Ary José Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Beto Albuquerque PSB PSB/PCDOB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Esther Grossi PT Sim
Fetter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Henrique Fontana PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Nelson Proença PPS PDT/PPS Sim
Osmar Terra PMDB Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos PDT PDT/PPS Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Wilson Cignachi PMDB Sim
Total Rio Grande do Sul: 19

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa requerimento de urgência do seguinte teor:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155, do Regi

mento Interno, urgência para apreciação do Projeto
de Lei n° 5.832,de 2002, do Deputado Anivaldo Vale,
que "dispõe sobre a transformação da Faculdade de
Ciências Agrárias do Pará em Universidade Federal
Rural da Amazônia, e dá outras providências".

Sala das Sessões, em 12 de novembro de 2002.
]Assinam: Arnaldo Madeira, Líder do Governo;

Saulo Pedrosa, PSDB; Odelmo Leão, Líder do PPB;
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Roberto Jeffer
son, Líder do PTB; Geddel Vieira Lima, Líder do
PMDB; Miro Teixeira, Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS; João Paulo, Líder do PT; e Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar PUPSL.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 349, DE 2002

(Do Poder Executivo).

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei Complementar n° 349, de
2002, que altera as Leis Complementares
nOs 87, de 13 de setembro de 1996, e 102,
de 11 de julho de 2000. Pendentes de pa
receres das Comissões de Finanças e
Tributação e de Constituição e Justiça e
de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apela
mos para os Srs. Parlamentares que permaneçam em
plenário. Ainda hoje haverá pelo menos três votações
nominais sobre matérias relevantes.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em substi
tuição à Comissão de Finanças e Tributação, ao ilus
tre Deputado Antonio Kandir, que o fará de forma ob
jetiva, porque é profundo conhecedor da matéria.

O SR. ANTONIO KANDIR (PSDB - SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, trata-se dos Projetos
de Lei Complementar nOs 347 e 349, que dispõem so
bre a Lei Complementar n° 87.

Basicamente são duas questões. No Projeto de
Lei Complementar n° 349, estende-se por mais qua
tro anos o fundo orçamentário, o que é necessário,
tendo em vista a não-complementação da reforma tri
butária. Em 1996, quando foi feita a negociação sobre
a Lei Complementar n° 87, conhecida como Lei Kan
dir, estabeleceu-se a retirada do ICMS sobre exporta
ções, investimentos e material de uso e consumo e a
criação de condições para transferências entre a
União e os Estados, de maneira a compensar os
Estados durante o período antecedente à reforma tri
butária.

Como tal reforma ainda não foi realizada em sua
totalidade, faz-se necessário estender o fundo orça
mentário por mais quatro anos. Da mesma forma, é
necessário estender por mais quatro anos o período
de vigência das precondições para que os contribuin
tes possam creditar-se do ICMS relativo ao material
de uso e consumo.

Por essa razão, na qualidade de Relator do pro
jeto na Comissão de Finanças e Tributação, somos
pela adequação financeira e orçamentária da matéria
e, no mérito, por sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para ofe
recer parecer ao projeto, em substituição à Comissão
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de Constituição e Justiça e de Redação, concedo a
palavra ao Sr. Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA
(PSDB-SP. Para emitir parecer. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Pro
jeto de Lei Complementar n° 349, do Poder Executivo,
prorroga a existência do fundo orçamentário que
substituiu o seguro, a arrecadação que constava da
redação original da lei que celebrizou o nosso ilustre
colega Deputado Antonio Kandir, a chamada Lei Kan
dir.

Trata-se de matéria de competência legislativa
da União. Fundado no art. 61 da Constituição Federal,
o Presidente da República exerceu a prerrogativa de
iniciar o processo legislativo.

Quanto à aprovação do projeto, não há obstácu
lo do ponto de vista da constitucionalidade, da juridici
dade e da técnica legislativa. Portanto, o nosso pare
cer, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em dis
cussão.

Para discutir a matéria, concedo a palavra ao
Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lei Kandir
foi uma grande conquista. Tive a honra de ser o Rela
tor dessa importante lei para a economia brasileira.

Se os nobres Deputados e Deputadas presta
rem bem a atenção, vão perceber que, quando che
garem do exterior com algum bem detectado pela Re
ceita Federal, mesmo que esteja dentro do limite, te
rão de pagar o ICMS.

Também estão sendo incluídos na base tributá
ria do ICMS, além de outros impostos incidentes, qua
isquer outros impostos, taxas, contribuições e despe
sas aduaneiras.

Daqui a pouco votaremos a CIDE, que será a
base tributária do ICMS, vai aumentar a receita do
ICMS e, conseqüentemente, o preço do produto.

Esse projeto eleva o preço da mercadoria, do
bem, do serviço consumido por milhões de brasilei
ros.

O benefício não foi alcançado. O desenvolvi
mento industrial brasileiro e o crescimento são precá
rios. Com a manutenção desse benefício, haverá tri
plo benefício. Primeiro, a lei não se cumpriu integral
mente, porque vem sendo prorrogada desde 1996.
Essa é a terceira prorrogação que se faz na legisla
ção. Há um outro benefício para os Estados: o crédito
do ativo fixo. O empresário, ao comprar uma máquina

no valor de 1 milhão de reais, terá de pagar 170 mil re
ais de ICMS. Esse dinheiro deveria ser um crédito da
empresa para estimular o desenvolvimento. Somente
darão direito de crédito o uso e o consumo. A empre
sa paga ICMS relativamente a energia elétrica e tele
fonia, e não tem direito ao crédito. É o que está escrito
aqui. E as maiores alíquotas são as referentes a ener
gia elétrica e telecomunicações.

Há dois fundos de compensação para as perdas
de ICMS: um é previsto pela Constituição de 1988,
com 10% do IPI, outro, pela Lei Kandir, que foi fruto de
acordo.

Para aprovar o avanço para o Pais, a sociedade
teve que assumir, em virtude do Orçamento da União,
uma conta junto aos Estados. É o que está sendo
prorrogado neste momento, não neste projeto, mas
no próximo, a ser votado daqui a pouco. Vamos con
ceder aos Estados uma prorrogação do fundo de
compensação. Então, há dois fundos de compensa
ção e a prorrogação dos benefícios ao setor produtivo
e, conseqüentemente, aos preços.

Vejam os senhores do PT, da oposição, que vão
assumir no dia 1° de janeiro: a arrecadação dos Esta
dos que conseguiram aumentá-Ia nesses últimos
anos saltou de 7,5% para quase 9,5% do PIB. A arre
cadação real do ICMS cresceu nos Estados, vai fe
char este ano com mais de 100 bilhões, e estamos
dando-lhes a possibilidade da manutenção de crédi
tos. Crédito, no caso, é um direito que a empresa tem
para que o ICMS não incida em cascata, como é o
caso do PIS e da COFINS.

Aprova-se um projeto para acabar com o pro
cesso de tributação cumulativa, mas mantém-se a cu
mulatividade por meio da não-aceitação dos créditos
que as empresas têm. Ora, acho muito difícil, no futu
ro, aprovar-se qualquer reforma tributária, porque os
Estados não vão aceitar essa mudança. Estou fazen
do um alerta. O meu objetivo é alertar.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De
putado Luiz Carlos Hauly, que merece todo o meu
respeito, está divagando sobre matéria que não se
está discutindo. S.Exa. está falando sobre o Projeto
de Lei Complementar n° 347, quando estamos discu
tindo e votando o Projeto de Lei Complementar nO
349, que só estabelece os prazos.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É verda
de. A Mesa, infelizmente, não tem como orientar o
Parlamentar que assoma à tribuna. Lamentavelmen
te, ouvimos uma oração sobre outro projeto, mas a
Mesa não tem o que fazer em relação a isso.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
inverto a observação. Estamos discutindo o projeto.
Para não passar por ridículo, eu fiz a exposição dos
dois. Trata-se do fundo de compensação, que tem
dois fundos, e a outra lei, que estão amarrados. Cui
da-se de um aumento real de arrecadação, que incidi
rá no preço da mercadoria que o povo vai pagar.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero con
testar a segunda parte da explanação do Deputado
Luiz Carlos Hauly. Uma vez que é contrário à prorro
gação dos prazos, S.Exa. inviabiliza o orçamento ad
ministrativo de Estados exportadores superavitários,
que detêm uma sangria - só no Estado do Pará, é da
ordem de 170 milhões de reais.

Esta é uma medida emergencial, concordo com
S.Exa. O que solucionará o problema dos fundos será
a emenda constitucional que tramita nesta Casa. Qu
ando o Congresso Nacional votar a emenda constitu
cional que soluciona o problema do fundo, não tere
mos mais necessidade de prorrogar a Lei Kandir, que
dá uma solução definitiva para o problema dos Esta
dos exportadores. A medida sugerida pelo Deputado
Luiz Carlos Hauly sacrificaria Estados como o Pará,
que dá uma contribuição substancial à balança co
merciai do País.

Peço desculpas, mas S.Exa. não foi muito feliz
nas suas argumentações. Encontrou-nos vigilantes.
O Deputado Luiz Carlos Hauly é um homem muito
preparado na ciência tributária, mas o preço daqueles
que o conhecem tem que ser a eterna vigilância.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES
INSCRITOS, DECLARO ENCERRADA A
DISCUSSÃo.

PASSA-SE Á VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Confor
me entendimentos anteriores, a orientação de to
dos os partidos, se não houver posição em contrá
rio, é pelo voto favorável. A votação será nominal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o Projeto de Lei Complementar n° 349,
de 2002:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 31 da Lei Complementar no 87, de

13 de setembro de 1996, passa a vigorar com as se
guintes alterações:

"Art. 31. Nos exercícios financeiros de
2003 a 2006, a União entregará mensal
mente recursos aos Estados e seus Municí
pios, obedecidos os montantes, os critérios,
os prazos e as demais condições fixadas no
Anexo desta Lei Complementar.

§ 1° Do montante de recursos que
couber a cada Estado, a União entregará,
diretamente:

§ 2° Para atender ao disposto no ca
put, os recursos do Tesouro Nacional serão
provenientes:

§ 3° A entrega dos recursos a cada
unidade federada, na forma e condições de
talhadas no Anexo, especialmente no seu
item 3, será satisfeita, primeiro, para efeito de
pagamento ou compensação da dívida da
respectiva unidade, inclusive de sua adminis
tração indireta, vencida e não paga junto à
União, bem como para o ressarcimento à
União de despesas decorrentes de eventuais
garantias honradas de operações de crédito
externas. O saldo remanescente, se houver,
será creditado em moeda corrente.

§ 4° A entrega dos recursos a cada
unidade federada, na forma e condições de
talhadas no Anexo, subordina-se à existên
cia de disponibilidades orçamentárias con
signadas a essa finalidade na respectiva Lei
Orçamentária Anual da União, inclusive
eventuais créditos adicionais.

" (NR)
Art. 2° O Anexo da Lei Complementar n° 87,

de 1996, passa a vigorar com a redação do Anexo
desta Lei Complementar.

Art. 3° Os valores de entrega correspondentes
aos períodos de competência dos meses de novem
bro e dezembro de 1999, mencionados no art. 30 da
Lei Complementar n° 102, de 11 de julho de 2000, que
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2. Caberá ao Ministério da Fazenda apurar o
montante mensal a ser entregue aos Estados e aos
seus Municípios.

2.1. O Ministério da Fazenda publicará no Diário
Oficial da União, até cinco dias úteis antes da data
prevista para a efetiva entrega dos recursos, o resul
tado do cálculo do montante a ser entregue aos Esta
dos e aos seus Municípios, o qual, juntamente com o
detalhamento da memória de cálculo, será remetido,
no mesmo prazo, ao Tribunal de Contas da União.

2.2. Do montante dos recursos que cabe a cada
Estado, a União entregará, diretamente ao próprio
Estado, setenta e cinco por cento, e aos seus Municí
pios, vinte e cinco por cento, distribuídos segundo os
mesmos critérios de rateio aplicados às parcelas de
receita que lhes cabem do ICMS.

2.3. Antes do início de cada exercício financeiro,
o Estado comunicará ao Ministério da Fazenda os co
eficientes de participação dos respectivos Municípios
no rateio da parcela do ICMS a serem aplicados no
correspondente exercício, observado o seguinte:

2.3.1. o atraso na comunicação dos coeficientes
acarretará a suspensão da transferência dos recur
sos ao Estado e aos respectivos Municípios até que
seja regularizada a entrega das informações;

ANEXO

1. A entrega de recursos a que se refere o art. 31
da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de
1996, será realizada da seguinte forma:

1.1. a União entregará aos Estados e aos seus
Municípios, no exercício financeiro de 2003, o valor
de até R$ 3.900.000.000,00 (três bilhões e novecen
tos milhões de reais), desde que respeitada a dota
ção consignada da Lei Orçamentária Anual da União
de 2003 e eventuais créditos adicionais;

1.2. nos exercícios financeiros de 2004 a 2006,
a União entregará aos Estados e aos seus Municípios
os montantes consignados a essa finalidade nas cor
respondentes Leis Orçamentárias Anuais da União;

1.3. a cada mês, o valor a ser entregue aos Esta
dos e aos seus Municípios corresponderá ao montan
te do saldo orçamentário existente no dia 1°, dividido
pelo número de meses remanescentes no ano;

1.3.1. nos meses de janeiro e fevereiro de 2003,
o saldo orçamentário, para efeito do cálculo da parce
la pertencente a cada Estado e a seus Municípios, se
gundo os coeficientes individuais de participação de
finidos no item 1.5 deste Anexo, corresponderá ao
montante remanescente após a dedução dos valores
de entrega mencionados no art. 3° desta Lei Comple
mentar;

1.3.1.1. nesses meses, a parcela pertencente
aos Estados que fizerem jus ao disposto no art. 3°
desta Lei Complementar corresponderá ao somatório
dos montantes derivados da aplicação do referido ar
tigo e dos coeficientes individuais de participação de
finidos no item 1.5 deste Anexo.

1.3.2. no mês de dezembro, o valor de entrega oor
responderá ao saldo orçamentário existente no dia 15.

1.4. Os recursos serão entregues aos Estados e
aos seus respectivos Municípios no último dia útil de
cada mês.

não tenham sido utilizados nas condições previstas 1.5. A parcela pertencente a cada Estado, incluí-
nos §§ 3° e 4° do referido artigo, serão repassados das as parcelas de seus Municípios, será proporcio-
pela União aos Estados e aos seus Municípios em ja- nal aos seguintes coeficientes individuais de partici-
neiro e fevereiro de 2003, respectivamente. pação:

Parágrafo único. Os valores de entrega mencio- .---r------,-----r-------,
nados no caput estarão contidos no montante limite
previsto no Anexo para o exercício de 2003.

Art. 4° Revoga-se o § 4°-A do art. 31 da Lei
Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996.

Art. 5° Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
de 1° de janeiro de 2003.
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2.3.1.1. os recursos em atraso e os do mês em
que ocorrer o fornecimento das informações serão
entregues no último dia útil do mês seguinte à regula
rização, se esta ocorrer após o décimo quinto dia;
caso contrário, a entrega dos recursos ocorrerá no úl
timo dia útil do próprio mês da regularização.

3. A forma de entrega dos recursos a cada Esta
do e a cada Município observará o disposto neste
item.

3.1. Para efeito de entrega dos recursos à unida
de federada e por uma das duas formas previstas no
subitem 3.3 serão obrigatoriamente considerados,
pela ordem e até o montante total da entrega apurado
no respectivo período, os valores das seguintes dívi
das:

3.1.1. contraídas junto ao Tesouro Nacional pela
unidade federada vencidas e não pagas, computadas
primeiro as da administração direta e depois as da ad
ministração indireta;

3.1.2. contraídas pela unidade federada com ga
rantia da União, inclusive dívida externa, vencidas e
não pagas, sempre computadas inicialmente as da
administração direta e posteriormente as da adminis
tração indireta;

3.1 .3. contraídas pela unidade federada junto
aos demais entes da administração federal, direta e
indireta, vencidas e não pagas, sempre computadas
inicialmente as da administração direta e posterior
mente as da administração indireta.

3.2. Para efeito do disposto no subitem 3.1.3, ato
do Poder Executivo Federal poderá autorizar:

3.2.1. a inclusão, como mais uma opção para
efeito da entrega dos recursos, e na ordem que deter
minar, do valor correspondente a título da respectiva
unidade federada na carteira da União, inclusive en
tes de sua administração indireta, primeiro relativa
mente aos valores vencidos e não pagos e, depois,
aos vincendos no mês seguinte àquele em que serão
entregues os recursos;

3.2.2. a suspensão temporária da dedução de
dívida compreendida pelo subitem 3.1.3, quando não
estiverem disponíveis, no prazo devido, as necessári
as informações.

3.3. Os recursos a serem entregues mensal
mente à unidade federada, equivalentes ao montante
das dívidas apurado na forma do subitem 3.1, e do
anterior, serão satisfeitos pela União por uma das se
guintes formas:

3.3.1 . entrega de obrigações do Tesouro Nacio
nal, de série especial, inalienáveis, com vencimento
não inferior a dez anos, remunerados por taxa igual

ao custo médio das dívidas da respectiva unidade fe
derada junto ao Tesouro Nacional, com poder libera
tório para pagamento das referidas dívidas; ou

3.3.2. correspondente compensação.
3.4. Os recursos a serem entregues mensal

mente à unidade federada equivalentes à diferença
positiva entre o valor total que lhe cabe e o valor da dí
vida apurada nos termos dos subitens 3.1 e 3.2, e li
quidada na forma do subitem anterior, serão satisfei
tos por meio de crédito, em moeda corrente, à conta
bancária do beneficiário.

4. As referências deste Anexo feitas aos Esta
dos entendem-se também feitas ao Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - 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.

A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa a palavra.

A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero alertar a Casa sobre a
importância do Decreto nO 4.466, editado em 13 de
novembro deste ano pela Presidência da República.
Por meio desse decreto, ficou determinado que, a
partir de 13 de novembro, nenhum edital de licitação,
de concorrência e de leilão seria efetuado.

Em total afronta a esse decreto, foi determinado
o leilão do navio Rio Negro para o dia 27 de dezem
bro, ao apagar das luzes deste Governo. A integraliza
ção do valor ocorreria cinco dias depois, em 2 de ja
neiro de 2003, e a entrega do bem, até 20 de janeiro
também de 2003.

As ações decorrentes desse leilão seriam
concretizadas já no novo Governo. Isso é um des
respeito. Até os leilões de agências bancárias foram
suspensos, levando-se em conta a determinação
contida nesse decreto. Recebi documentação da
Federação Nacional dos Transportes em que pede
providências às autoridades para que esse leilão
não seja efetuado.

Sr. Presidente, estão praticamente acabando
com a Marinha Mercante Brasileira. O L10yd Brasileiro
foi responsável por 24% de todos os fretes no Brasil, o
que representa, em valores atuais, 2 bilhões de reais,
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Art. 17 1

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PPB Não
Eduardo Seabra PTB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
Total Amapá: 3

Resultado da Votação:
Sim 293
Não 7
Total da Votação 300

ORIENTAÇÃO

RORAIMA

Alceste Almeida PL PLlPSL Sim
Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Salomão Cruz PFL Sim
Total Roraima: 4

Bloco VotoPartido

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Deusdeth Pantoja PFL Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS Sim
Nilson Pinto PSDS Sim
Paulo Rocha PT Sim
Renildo Leal PTB Sim
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCDOB Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Total Pará: 12

Total Quorum: 301

PFL -Sim
PSDB -Sim
PMDB -Sim
PT -Sim
PPB -Sim
PTB -Sim
PDT/PPS - Sim
PUPSL -Sim
PSB/PCDOB - Sim

justamente o que vai ser arrecadado com os 2,5% a
mais da CPMF.

Portanto, estamos diante de política que exige
do novo Governo providências para revertê-Ia. Preci
samos apoiar a Marinha Mercante Brasileira para ga
rantir competitividade aos produtos brasileiros no
mercado internacional.

O SR. EDIR OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
Y.Exa. a palavra.

O SR. EDIR OLIVEIRA (PTB - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
registrar a importância da prorrogação desse disposi
tivo para os Estados exportadores, principalmente os
que têm contribuído de forma significativa para que o
País apresente superávit na sua balança comerci
al.Parabenizo Y.Exa., Sr. Presidente, futuro Governa
dor do Estado de Minas Gerais, por esta conquista, a
renovação desse dispositivo que beneficia todos os
brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
obrigado a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

O SR. JUQUINHA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
Y.Exa. a palavra.

O SR. JUQUINHA (Bloco/PL - GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas úl
timas votações, votei conforme a orientação do parti
do.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en
cerrada a votação.

A Presidência anuncia o resultado:

VOTARAM
SIM: 293
NÃO: 07
ABSTENÇÃO: 00
TOTAL: 300

É APROVADO O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 349, DE 2002.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP N° 349/2002 - PROJETO
Início Votação: 11/12/200223:29
Fim Votação: 11/12/2002 23:35
Presidiram a Votação: Aécio Neves - 17:25



541 76 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

AMAZONAS

Átila Lins PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim
Total Amazonas: 3

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT PDT/PPS Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondonia: 4

ACRE

Clóvis Queiroz PFL Sim
João Tota PPB Sim
Márcio Bittar PPS PDT/PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim
Zila Bezerra PTB Sim
Total Acre: 7

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Igor Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Neiva Moreira PDT PDT/PPS Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim
Total Maranhão: 7

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Crescêncio Pereira Jr. PFL Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Sim

Nelson Otoch PSDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Total Ceará: 11

PIAuí

Gessivaldo Isaias PMDB Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Roberto John PT Sim
Total Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Total Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Armando Abílio PSDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Total Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Pedro Eugênio PT Sim
Ricardo Fiuza PPB Sim
Total Pernambuco: 9

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Total Alagoas: 4

SERGIPE

Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Total Sergipe: 2
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BAHIA

Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eraldo Tinoco PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Francistônio Pinto PFL Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Mário Negromonle PPB Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PFL Sim
Total Bahia: 28

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB Art. 17
Antônio do Valle PMDB Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PTB Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim

Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Sim
Osmânio Pereira PSDB Sim
Pimenta da Veiga PSDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Tilden Santiago PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Total Minas Gerais: 29

ESP[RITO SANTO

João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL Sim
Magno Malta PL PUPSL Sim
Marcus Vicente PPB Sim
Nilton Baiano PPB Não
Total Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim
Almerinda de Carvalho PPB Sim
Bispo Rodrigues PL PLlPSL Sim
Candinho Mattos PSDB Sim
Carlos Santana PT Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PPB Sim
Francisco Silva PST Sim
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Sampaio PDT PDT/PPS Sim
Jorge Bittar PT Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PSB PSB/PCDOB Sim
Miro Teixeira PDT PDT/PPS Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Reinaldo Gripp PL PUPSL Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Simão Sessim PPB Sim
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Vivaldo Barbosa POT POT/PPS Sim
Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB Sim
Total Rio de Janeiro: 25

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSOB Sim
André Benassi PSOB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSOB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Sim
Antonio Kandir PSOB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Arnaldo Madeira PSOB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PPB Não
Chico Sardelli PFL Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Or. Evilásio PSB PSB/PCOOB Sim
Or. Hélio POT POT/PPS Sim
Ouilio Pisaneschi PTB Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Eduardo Dado POT POT/PPS Sim
José Aníbal PSOB Sim
José Dirceu PT Sim
José Roberto Batochio POT POT/PPS Sim
Julio Semeghini PSOB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Milton Monti PMOB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelson Marquezelli PTS Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSOB Sim
Paulo Lima PMOS Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Serzoini PT Sim
Sampaio Oória PSOB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Xico Graziano PSDS Sim

Zé índio PMOB Sim
Total São Paulo: 44

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PPS Sim
Ricarte de Freitas PSOB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSOB Sim
Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz pedoB PSB/PCOOB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jofran Frejat PPB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Sim
Tadeu Filippelli PMOB Sim
Total Distrito Federal: 6

GOIÁS

Euler Morais PMOB Sim
Geovan Freitas PMOB Sim
Juquinha PL PUPSL Sim
Lidia Quinan PSOB Sim
Lúcia Vânia PSOB Sim
Luiz Bittencourt PMOB Sim
Nair Xavier Lobo PMDB Sim
Norberto Teixeira PMOB Sim
Pedro Canedo PSOB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT Sim
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDS Sim
Marisa Serrano PSOB Sim
Nelson Trad PTS Sim
Pedro Pedrossian PPB Sim
Waldemir Moka PMOB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Alex Canziani PSOB Sim
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Oilceu Sperafico PPB Sim
Or. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PT Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luciano Pizzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Não
Márcio Matos PTB Sim
Moacir Micheletto PMOB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odílio Balbinotti PSOB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim
Total Paraná: 20

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMOB Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Fernando Coruja POT POT/PPS Sim
Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMOB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
Leodegar Tiscoski PPB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL Sim
Serafim Venzon POT POT/PPS Sim
Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Airton Oipp POT POT/PPS Sim
Alceu Collares POT POT/PPS Sim
Ary José Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Beto Albuquerque PSB PSB/PCOOB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Esther Grossi PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCOOB Sim
Fetter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim

Henrique Fontana PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Nelson Proença PPS POT/PPS Sim
Osmar Terra PMOB Sim
Osvaldo Biolchi PMOB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos POT POT/PPS Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Wilson Cignachi PMOB Sim
Total Rio Grande do Sul: 21

o SR. PHILEMON RODRIGUES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PL-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior, votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 349-A, DE 2002

Altera as Leis Complementares nOs
87, de 13 de setembro de 1996, e 102, de
11 de julho de 2000.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 31 da Lei Complementar n° 87, de

13 de setembro de 1996, passa a vigorar com as se
guintes alterações:

"Art. 31. Nos exercícios financeiros de
2003 a 2006, a União entregará mensal
mente recursos aos Estados e seus Municí
pios, obedecidos os montantes, os critérios,
os prazos e as demais condições fixadas no
Anexo desta Lei Complementar.

§ 1° 00 montante de recursos que
couber a cada Estado, a União entregará,
diretamente:

§ 2° Para atender ao disposto no ca
put, os recursos do Tesouro Nacional serão
provenientes:

§ 3° A entrega dos recursos a cada
unidade federada, na forma e condições de
talhadas no Anexo, especialmente no seu
item 3, será satisfeita, primeiro, para efeito
de pagamento ou compensação da dívida
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da respectiva unidade, inclusive de sua admi
nistração indireta, vencida e não paga junto à
União, bem como para o ressarcimento à
União de despesas decorrentes de eventuais
garantias honradas de operações de crédito
externas. O saldo remanescente, se houver,
será creditado em moeda corrente.

§ 4° A entrega dos recursos a cada
unidade federada, na forma e condições de
talhadas no Anexo, subordina-se à existên
cia de disponibilidades orçamentárias con
signadas a essa finalidade na respectiva Lei
Orçamentária Anual da União, inclusive
eventuais créditos adicionais.

"(NR)

Art. 2° O Anexo da Lei Complementar
n° 87, de 13 de setembro de 1996, passa a
vigorar com a redação do Anexo desta Lei
Complementar.

Art. 3° Os valores de entrega corres
pondentes aos períodos de competência
dos meses de novembro e dezembro de
1999, mencionados no art. 3° da Lei Com
plementar n° 102, de 11 de julho de 2000,
que não tenham sido utilizados nas condi
ções previstas nos §§ 3° e 4° do referido ar
tigo, serão repassados pela União aos Esta
dos e aos seus Municípios em janeiro e fe
vereiro de 2003, respectivamente.

Parágrafo único. Os valores de entre
ga mencionados no caput estarão contidos
no montante limite previsto no Anexo para o
exercício de 2003.

Art. 4° Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação, produzindo efeitos a par
tir de 1° de janeiro de 2003.

Art. 5° Revoga-se o § 4°A do art. 31 da Lei
Complementar nO 87, de 13 de setembro de 1996.

Sala das Sessões, em 11 de dezembro de
2002.

Ney Lopes, Relator

ANEXO
1. A entrega de recursos a que se refere o art. 31

da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de
1996, será realizada da seguinte forma:

1.1. a União entregará aos Estados e aos seus
Municípios, no exercício financeiro de 2003, o valor
de até R$ 3.900.000.000,00 (três bilhões e novecen
tos milhões de reais), desde que respeitada a dota-

ção consignada da Lei Orçamentária Anual da União
de 2003 e eventuais créditos adicionais;

1.2. nos exercícios financeiros de 2004 a 2006,
a União entregará aos Estados e aos seus Municípios
os montantes consignados a essa finalidade nas cor
respondentes Leis Orçamentárias Anuais da União;

1.3. a cada mês, o valor a ser entregue aos Esta
dos e aos seus Municípios corresponderá ao montan
te do saldo orçamentário existente no dia 1°, dividido
pelo número de meses remanescentes no ano;

1.3.1. nos meses de janeiro e fevereiro de 2003,
o saldo orçamentário, para efeito do cálculo da parce
la pertencente a cada Estado e a seus Municípios, se
gundo os coeficientes individuais de participação de
finidos no item 1.5 deste Anexo, corresponderá ao
montante remanescente após a dedução dos valores
de entrega mencionados no art. 3° desta Lei Comple
mentar;

1.3.1.1. nesses meses, a parcela pertencente
aos Estados que fizerem jus ao disposto no art. 3°
desta Lei Complementar corresponderá ao somatório
dos montantes derivados da aplicação do referido ar
tigo e dos coeficientes individuais de participação de
finidos no item 1.5 deste Anexo.

1.3.2. no mês de dezembro, o valor de entrega
corresponderá ao saldo orçamentário existente no dia
15.

1.4. Os recursos serão entregues aos Estados e
aos seus respectivos Municípios no último dia útil de
cada mês.

1.5. A parcela pertencente a cada Estado, incluí
das as parcelas de seus Municípios, será proporcio
nai aos seguintes coeficientes individuais de partici
pação:

AC 009104% PB 028750%

AL 084022% PR 1008256%

AP 040648% PE 148565%

AM 100788% PI 030165%

BA 371666% RJ 586503%

CE 162881% RN 036214%

DF 080975% RS 10.04446%

ES 426332% RO 024939%

GO 133472% RR 003824%
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aos demaiS entes da admlnlstraçao federal, direta e
indireta, vencidas e não pagas, sempre computadas
inicialmente as da administração direta e posterior
mente as da administração indireta.

3.2. Para efeito do disposto no subitem 3.1.3, ato
do Poder Executivo Federal poderá autorizar:

3.2.1. a inclusão, como mais uma opção para
efeito da entrega dos recursos, e na ordem que deter
minar, do valor correspondente a título da respectiva
unidade federada na carteira da União, inclusive en
tes de sua administração indireta, primeiro relativa
mente aos valores vencidos e não pagos e, depois,
aos vincendos no mês seguinte àquele em que serão
entregues os recursos;

3.2.2. a suspensão temporária da dedução de
dívida compreendida pelo subitem 3.1.3, quando não
estiverem disponíveis, no prazo devido, as necessári
as informações.

3.3. Os recursos a serem entregues mensal
mente à unidade federada, equivalentes ao montante
das dívidas apurado na forma do subitem 3.1, e do
anterior, serão satisfeitos pela União por uma das se
guintes formas:

3.3.1. entrega de obrigações do Tesouro Nacio
nal, de série especial, inalienáveis, com vencimento
não inferior a dez anos, remunerados por taxa igual
ao custo médio das dívidas da respectiva unidade fe
derada junto ao Tesouro Nacional, com poder libera
tório para pagamento das referidas dívidas; ou

3.3.2. correspondente compensação.
3.4. Os recursos a serem entregues mensal

mente à unidade federada equivalentes à diferença
positiva entre o valor total que lhe cabe e o valor da dí
vida apurada nos termos dos subitens 3.1 e 3.2, e li
quidada na forma do subitem anterior, serão satisfei
tos por meio de crédito, em moeda corrente, à conta
bancária do beneficiário.

4. As referências deste Anexo feitas aos Esta
dos entendem-se também feitas ao Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

Aprovada.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSDezembro de 2002

2. Caberá ao Ministério da Fazenda apurar o
montante mensal a ser entregue aos Estados e aos
seus Municípios.

2.1 . O Ministério da Fazenda publicará no Diário
Oficial da União, até cinco dias úteis antes da data
prevista para a efetiva entrega dos recursos, o resul
tado do cálculo do montante a ser entregue aos Esta
dos e aos seus Municípios, o qual, juntamente com o
detalhamento da memória de cálculo, será remetido,
no mesmo prazo, ao Tribunal de Contas da União.

2.2. Do montante dos recursos que cabe a cada
Estado, a União entregará, diretamente ao próprio
Estado, setenta e cinco por cento, e aos seus Municí
pios, vinte e cinco por cento, distribuídos segundo os
mesmos critérios de rateio aplicados às parcelas de
receita que lhes cabem do ICMS.

2.3. Antes do início de cada exercício financeiro
o Estado comunicará ao Ministério da Fazenda os co~
eficientes de participação dos respectivos Municípios
no rateio da parcela do ICMS a serem aplicados no
correspondente exercício, observado o seguinte:

2.3.1. o atraso na comunicação dos coeficientes
acarretará a suspensão da transferência dos recur
sos ao Estado e aos respectivos Municípios até que
seja regularizada a entrega das informações;

2.3.1.1. os recursos em atraso e os do mês em
que ocorrer o fornecimento das informações serão
entregues no último dia útil do mês seguinte à regula
rização, se esta ocorrer após o décimo quinto dia;
caso contrário, a entrega dos recursos ocorrerá no úl
timo dia útil do próprio mês da regularização.

3. A forma de entrega dos recursos a cada Esta
do e a cada Município observará o disposto neste
item.

3.1. Para efeito de entrega dos recursos à unida
de federada e por uma das duas formas previstas no
subitem 3.3 serão obrigatoriamente considerados,
pela ordem e até o montante total da entrega apurado
no respectivo período, os valores das seguintes dívi
das:

3.1.1. contraídas junto ao Tesouro Nacional pela
unidade federada vencidas e não pagas, computadas

a- e ra

MA 167880% se 359131%
primeiro as da administração direta e depois as da ad-
ministração indireta;

MT 194087% SP 3114180% 3.1 .2. contraídas pela unidade federada com ga-

MS
rantia da União, inclusive dívida externa, vencidas e

123465% SE 025049% não pagas, sempre computadas inicialmente as da

MG 1290414% TO 007873%
administração direta e posteriormente as da adminis-
tração indireta;

PA 436371% TOTAL 10000000% 3.1.3. contraídas pel~. unid~de federada junto
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A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
uma questão levantada a V.Exa. sobre o horário de
meia-noite. Não gostaria de esperar os cinco minutos.
V.Exa. pode decidir agora.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência decidirá antes da meia-noite, porque vamos
avançar um pouco mais.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 347, DE 2002.

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei Complementar n° 347, de 2002, que
altera dispositivos da Lei Complementar n°
87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe
sobre o imposto dos Estados e do Distrito
Federal sobre operações relativas à circula
ção de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual, inter
municipal e de comunicação, e dá outras
providências. Pendente de pareceres das
Comissões: de Economia, Indústria, Comér
cio e Turismo; de Finanças e Tributação; e
de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em substi
tuição à Comissão de Economia, Indústria, Comércio
e Turismo, ao Sr. Deputado Jairo Carneiro.

O SR. JAIRO CARNEIRO (PFL - BA. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V.Exa. já anunciou a ementa da proposição. Peço dis
pensa da sua leitura.

Relatório.
À Comissão de Economia cabe proferir parecer

quanto ao mérito da proposição. A Lei Complementar
n° 87 representou grande avanço na tributação relati-

va ao ICMS. Em face da promulgação da Emenda
Constitucional n° 33, de 2001, é urgente que o Con
gresso Nacional reveja o texto da lei complementar
referente ao ICMS, para que se confira eficácia jurídi
ca às inovações da emenda.

Julgo, portanto, que as alterações propostas
não são exigências apenas constitucionais, mas se
fazem necessárias para que as Unidades da Federa
ção possam adotá-Ias em seus territórios.

Por isso, manifesto-me pela aprovação do Pro
jeto de Lei Complementar n° 347, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em substi
tuição à Comissão de Finanças e Tributação, ao Sr.
Deputado Custódio Mattos.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, o Deputado Antonio
Kandir já relatou o contexto econômico, que é o mes
mo desse projeto.

Quanto à adequação financeira e orçamentária,
nada há a obstar a aprovação do projeto.

Quanto ao mérito, somos favoráveis à sua apro
vação, especialmente salientando dois dispositivos
importantes do projeto, um dos quais vem equalizar
as condições de competição das mercadorias brasile
iras vis-à-vis com as importadas, por regulamentar o
fato gerador da importação e também por adiar a en
trada em vigor novamente do dispositivo.

Por tudo isso, somos a favor da aprovação do
projeto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em substi
tuição à Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, ao Sr. Deputado Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB 
SP. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, do ponto de vista
da constitucionalidade, da técnica legislativa e da juri
dicidade, somos favoráveis ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em dis
cussão a matéria.

Há apenas um orador inscrito. Consulto S.Exa.,
o Deputado Luiz Carlos Hauly, sobre se abre mão da
inscrição, considerando-se que já falou sobre as duas
matérias.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, atendendo
à solicitação de V.Exa., abro mão da inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço
a deferência de V.Exa., ilustre Parlamentar Luiz Car
los Hauly.

..-._~.---_._-"'"'-_ ..-._--------
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves)
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE Á VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o Projeto de Lei Complementar nO 347,
de 2002:

O Congresso Nacional decreta:
. A Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro

de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2° .

§ 1° ..

I - sobre a entrada de mercadoria ou
bem importados do exterior, por pessoa físi
ca ou jurídica, ainda que não seja contribu
inte habitual do imposto, qualquer que seja
a sua finalidade;

........................................................(NR)
"Art.4° .

Parágrafo único. É também contribuin
te a pessoa física ou jurídica que, mesmo
sem habitualidade ou intuito comercial:

I - importe mercadorias ou bens do
exterior, qualquer que seja a sua finalidade;

111 - adquira em licitação mercadorias
ou bens apreendidos ou abandonados;

....................................................... (NR)
"Art. 6° Lei estadual poderá atribuir a

contribuinte do imposto ou a depositário a
qualquer título a responsabilidade pelo seu
pagamento, hipótese em que assumirá a
condição de substituto tributário.

§ 2° A atribuição de responsabilidade
dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou
serviços previstos em lei de cada Estado:'
(NR)

"Art.8° ..

§ 1° ..
I - da entrada ou recebimento da mer

cadoria, do bem ou do serviço;

§ 6° Em substituição ao disposto no in
ciso 11 do caput, a base de cálculo em rela
ção às operações ou prestações subse
qüentes poderá ser o preço a consumidor fi
nal usualmente praticado no mercado consi
derado, relativamente ao serviço, à merca
doria ou sua similar, em condições de livre
concorrência, adotando-se para sua apura
ção as regras estabelecidas no § 4° deste
artigo." (NR)

"Art. 11 .
1- ..

f) aquele onde seja realizada a licita
ção, no caso de arrematação de mercadoria
ou bem importados do exterior e apreendi
dos ou abandonados;

.......................................................(NR)
"Art. 12 ..

IX - do desembaraço aduaneiro de
mercadorias ou bens importados do exterior;

XI - da aquisição em licitação pública
de mercadorias ou bens importados do ex
terior e apreendidos ou abandonados;

§ 3° Na hipótese de entrega de merca
doria ou bem importados do exterior antes
do desembaraço aduaneiro, considera-se
ocorrido o fato gerador neste momento, de
vendo a autoridade 'responsável, salvo dis
posição em contrário, exigir a comprovação
do pagamento do imposto." (NR)

"Art. 13 ..

V- ..

e) quaisquer outros impostos, taxas,
contribuições e despesas aduaneiras;

§ 1° Integra a base de cálculo do im
posto, inclusive na hipótese do inciso V do
caput deste artigo:

. " (NR)
"Art. 33 .
I - somente darão direito de crédito as

mercadorias destinadas ao uso ou consumo
do estabelecimento, nele entradas a partir
de 1° de janeiro de 2007;
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11 - .

d) a partir de 1° de janeiro de 2007,
nas demais hipóteses;

IV- .

c) a partir de 1° de janeiro de 2007,
nas demais hipóteses." (NR)

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - 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.
A orientação do painel, se não houver nenhuma

objeção, deverá ser "sim" para todos os partidos, em
razão do entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência comunica que, além desta votação, teremos
ainda mais duas votações nominais, uma delas com
quorum constitucional, a ú~ima da noite. Se todos for
mos ágeis, poderemos terminar a votação rapida
mente.

O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB -RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
qualidade de Relator da Medida Provisória n° 75, não
vejo problema quanto ao horário, até pela importância
da matéria. Agora, não podemos pensar simplesmen
te em rejeitá-Ia, uma vez que existem pontos impor
tantes e estou sendo cobrado pelo Plenário.

Quero avisar ao Partido dos Trabalhadores que
estarei à disposição todo o dia de amanhã e sexta-fei
ra para discutir a Medida Provisória nO 75.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sou tes
temunha, ilustre Deputado Osvaldo Biolchi, do empe
nho de VExa. em busca de acordo. Solicito a V.Exa.
que não apenas dê continuidade, mas aprofunde a
conversa com os diversos Líderes partidários, para
que possamos ter uma decisão sobre essa matéria.
Se não for possível amanhã, no mais tardar na próxi
ma terça-feira, visto que sua votação desbloqueará a
pauta da próxima semana.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dese
jo somente deixar registrado que, na segunda vota
ção, na votação da urgência, não registrei meu voto.
Sigo a orientação determinada pelo meu partido.

O SR. ROMEL ANIZIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, existe certa preocupação por parte dos
Prefeitos brasileiros com respeito à votação da Taxa
de Iluminação Pública - TIP. Preocupa-nos o fato de
votar matéria de tamanha relevância neste horário.
Possivelmente não tenhamos o quorum necessário
para aprová-Ia. Houve grande queda de receita nes
ses Municípios, os quais precisam se enquadrar na
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Seria de bom alvitre que VExa. deixasse a vota
ção dessa matéria para a próxima terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tenho,
como sabe, a mesma preocupação do ilustre repre
sentante do Triângulo Mineiro e quero compartilhá-Ia
com V.Exa. e com todos os outros Parlamentares
que têm defendido a votação da Taxa de Iluminação
Pública.

Vou tomar a liberdade de externar meu ponto de
vista. Preocupa-me, sim, o quorum, mas, por se tratar
de matéria constitucional, ela demanda o interstício
para o segundo turno de cinco sessões. Não há pre
cedente na Câmara de quebra desse interstício.

A Medida Provisória n° 75 está trancando a pa
uta, mas dificilmente será votada amanhã. Deve ficar
para a próxima terça-feira. Antes da votação dessa
medida provisória, não poderemos colocar novamen
te a TIP em votação. Portanto, ela poderia, na melhor
das hipóteses, voltar apenas na última quarta-feira 
e está previsto o encerramento dos trabalhos desta
Casa para sexta-feira.

Tenho informação de que Parlamentares do
PMDB estão se dirigindo ao plenário para votar, já
que participam de outra reunião.

Sugiro apenas, uma vez que a decisão terá de
ser coletiva, que se coloque a TIP em pauta, a última
matéria de hoje, sem prazo para o término da sessão.
Desse modo, haverá grande mobilização. Vários Pre-
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RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS Sim
Confúcio Moura PMDB Sim

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PPB Não
Eduardo Seabra PTB Sim
Total Amapá: 2

RORAIMA

Alceste Almeida PL PLlPSL Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Salomão Cruz PFL Sim
Total Roraima: 3

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim
Total Amazonas: 3

Bloco Voto

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Deusdeth Pantoja PFL Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Renildo Leal PTB Sim
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCDOB Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Total Pará: 11

Total Quorum 301
Partido

Art. 17 1

PPB -Sim
PTB -Sim
PDT/PPS - Sim
PUPSL -Sim
PSB/PCDOB - Sim
PST -Sim
PTN -Sim
PHS -Sim
GOv. - Sim

feitos estão ao redor do plenário. Se não votarmos a
TIP hoje, vou dizer com muita franqueza que será
quase impossível fazê-lo em segundo turno ainda
nesta Sessão Legislativa.

Tendo essa matéria já sido aprovada no Sena
do, basta a votação em segundo turno para que ela
possa vigorar. Com todos os riscos, o caminho mais
adequado seria a tentativa de votação hoje. Mas ouvi
rei os Líderes partidários antes de colocar a matéria
em votação. De minha parte, não há objeção.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou en
cerrar a votação. Indago se há algum Parlamentar
que deseja votar. (Pausa.)

Não havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a votação.

O SR. VICENTE CAROPRESO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB-SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nas duas votações anteriores, votei conforme a orien
tação do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai proclamar o resultado da votação:

VOTARAM:
SIM: 292
NÃO: 07
ABSTENÇÃO: 01
TOTAL: 300

É APROVADO O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 347, DE 2002.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP N° 34712002 - PROJETO
Início Votação: 11/12/200223:40
Fim Votação: 11/12/200223:49
Presidiram a Votação: Aécio Neves -17:25
Resultado da Votação
Sim 292
Não 7
Abstenção 1
Total da Votação 300

ORIENTAÇÃO

PFL - Sim
PSDB -Sim
PMDB -Sim
PT -Sim
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Eurípedes Miranda PDT PDT/PPS Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondonia: 4

ACRE

João Tota PPB Sim
Márcio Bittar PPS PDT/PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim
Zila Bezerra PTB Sim
Total Acre: 6

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Igor Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Neiva Moreira PDT PDT/PPS Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim
Total Maranhão: 7

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Arnon Bezerra PSDB Sim
Crescêncio Pereira Jr. PFL Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Total Ceará: 12

PIAuí

Gessivaldo Isaias PMDB Sim
Heráclito Fortes PFL Sim

Marcelo Castro PMDB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Roberto John PT Sim
Total Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Total Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Armando Abílio PSDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Total Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Pedro Eugênio PT Sim
Ricardo Fiuza PPB Sim
Total Pernambuco: 9

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim
Total Alagoas: 4

SERGIPE

Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Total Sergipe: 2

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eraldo Tinoco PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
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Francistônio Pinto PFL Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Leão PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSOB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Mário Negromonte PPB Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Saulo Pedrosa PSOB Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PFL Sim
Total Bahia: 28

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSOB Art. 17
Antônio do Valle PMOB Sim
Bonifácio de Andrada PSOB Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSOB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMOB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
João Magalhães PMOB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PTB Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Marcos Lima PMOB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires POT POT/PPS Sim
Osmânio Pereira PSOB Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Pimenta da Veiga PSOB Sim

Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Abstenção
Tilden Santiago PT Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSOB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Total Minas Gerais: 32

EspíRITO SANTO

João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL Sim
Magno Malta PL PUPSL Sim
Marcus Vicente PPB Sim
Nilton Baiano PPB Não
Total Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB Sim
Almerinda de Carvalho PPB Sim
Bispo Rodrigues PL PLlPSL Sim
Candinho Mattos PSOB Sim
Carlos Santana PT Sim
Or. Heleno PSOB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PPB Sim
Francisco Silva PST Sim
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim
João Sampaio POT POT/PPS Sim
Jorge Bittar PT Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PSB PSB/PCOOB Sim
Miro Teixeira POT POT/PPS Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Reinaldo Gripp PL PUPSL Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa por POT/PPS Sim
Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB Sim
Total Rio de Janeiro: 26
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SÃO PAULO
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
André Benassi PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PPB Não
Chico Sardelli PFL Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim
Dr. Hélio PDT PDT/PPS Sim
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Eduardo Dado PDT PDT/PPS Sim
João Paulo PT Sim
José Aníbal PSDB Sim
José Dirceu PT Sim
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Medeiros PL PLlPSL Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Zé índio PMDB Sim
Total São Paulo: 44

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PPB Sim

Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSDB Sim
Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jofran Frejat PPB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Sim
Tadeu Filippelli PMDB Sim
Total Distrito Federal: 6

GOIÁS

Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Juquinha PL PUPSL Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Canedo PSDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT Sim
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSDB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrossian PPB Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PT Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luciano Pizzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
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Márcio Matos PTB Sim
Moacir Micheletto PMOB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odílio Balbinotti PSOB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim
Total Paraná: 19

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMOB Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Fernando Coruja POT POT/PPS Sim
Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMOB Sim
Leodegar Tiscoski PPB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL Sim
Serafim Venzon POT POT/PPS Sim
Vicente Caropreso PSOB Sim
Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Airton Oipp POT POT/PPS Sim
Alceu Collares POT POT/PPS Sim
Ary José Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Beto Albuquerque PSB PSB/PCOOB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Esther Grossi PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCOOB Sim
Fetter Junior PPB Sim
Henrique Fontana PT Sim
Júlio Redecker PPB Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Sim
Nelson Proença PPS POT/PPS Sim
Osmar Terra PMOB Sim
Osvaldo Biolchi PMOB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos POT POT/PPS Sim

Tarcisio Zimmermann PT Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Wilson Cignachi PMOB Sim
Total Rio Grande do Sul: 22

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte reda
ção final do projeto de lei complementar n° 347-A.
de 2002

Altera dispositivos da Lei Complementar n° 87.
de 13 de setembro de 1996. que dispõe sobre o im
posto dos Estados e do Distrito Federal sobre opera
ções relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação. e dá outras provi
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei Complementar n° 87. de 13 de se

tembro de 1996. passa a vigorar com as seguintes al
terações:

"Art. 2° ..
§ 1° ..
I - sobre a entrada de mercadoria ou

bem importados do exterior. por pessoa físi
ca ou jurídica. ainda que não seja contribu
inte habitual do imposto, qualquer que seja
a sua finalidade;

.....................................................:'(NR)
"Art. 4° ..
Parágrafo único. É também contribuin

te a pessoa física ou jurídica que. mesmo
sem habitualidade ou intuito comercial:

I - importe mercadorias ou bens do
exterior, qualquer que seja a sua finalidade;

111 - adquira em licitação mercadorias
ou bens apreendidos ou abandonados;

.....................................................:·(NR)
"Art. 6° Lei estadual poderá atribuir a

contribuinte do imposto ou a depositário a
qualquer título a responsabilidade pelo seu
pagamento, hipótese em que assumirá a
condição de substituto tributário.

§ 2° A atribuição de responsabilidade
dar-se-á em relação a mercadorias. bens ou
serviços previstos em lei de cada Estado."
(NR)

"Art. 8° ..
§ 1° .
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I - da entrada ou recebimento da mer
cadoria, do bem ou do serviço;

§ 6° Em substituição ao disposto no in
ciso 11 do caput, a base de cálculo em rela
ção às operações ou prestações subse
qüentes poderá ser o preço a consumidor fi
nal usualmente praticado no mercado consi
derado. relativamente ao serviço, à merca
doria ou sua similar. em condições de livre
concorrência, adotando-se para sua apura
ção as regras estabelecidas no § 4° deste
artigo." (NR)

"Art. 11 .
I - .

f) aquele onde seja realizada a licita
ção, no caso de arrematação de mercadoria
ou bem importados do exterior e apreendi
dos ou abandonados;

.....................................................'·(NR)
"Art. 12 ..

IX - do desembaraço aduaneiro de
mercadorias ou bens importados do exterior;

XI - da aquisição em licitação pública
de mercadorias ou bens importados do ex
terior e apreendidos ou abandonados;

§ 3° Na hipótese de entrega de merca
doria ou bem importados do exterior antes
do desembaraço aduaneiro, considera-se
ocorrido o fato gerador neste momento. de
vendo a autoridade responsável, salvo dis
posição em contrário, exigir a comprovação
do pagamento do imposto." (NR)

"Art. 13 .

v - ..

e) quaisquer outros impostos, taxas.
contribuições e despesas aduaneiras;

§ 1° Integra a base de cálculo do im
posto. inclusive na hipótese do inciso V do
caput deste artigo:

.......................................................(NR)
"Art. 33 ..

I - somente darão direito de crédito as
mercadorias destinadas ao uso ou consumo
do estabelecimento. nele entradas a partir
de 1° de janeiro de 2007;

11 - .

d) a partir de 1° de janeiro de 2007.
nas demais hipóteses;

IV - .

c) a partir de 1° de janeiro de 2007,
nas demais hipóteses."(NR)

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões. 11 de dezembro de 2002. 
Ney Lopes, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à Sanção.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes de

apreciarmos a próxima matéria, esclareço ao Plená
rio que, na interpretação desta Presidência, até a
conclusão da última votação constante da pauta 
estamos falando da CIDE e da Taxa de Iluminação
Pública. ambas estão incorporadas à sessão de 11
do corrente. convocada e realizada neste dia -, obvia
mente sobre ela poderá haver qualquer recurso. Mas
antecipo a V.Exas. que levarei até o final a sessão, já
que compreendo que se trata de sessão convocada e
realizada. repito, no dia 11. não havendo impedimen
to regimental algum à sua conclusão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -

PROJETO DE LEI N° 6.770, DE 2002
(Da Comissão de Viação e Transportes)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei n° 6.770, de 2002, que dispõe
sobre a aplicação dos recursos originá
rios da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico - CIDE incidente
sobre a importação e a comercialização
de petróleo e seus derivados, gás natural
e seus derivados e álcool etílico combus
tível, atendendo o disposto no § 2° do art.
1° da Lei n° 10.336, de 19 de dezembro de
2001, cria o Fundo Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes - FNIT e
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dá outras providências. Pendente de pa
receres das Comissões: de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
de Minas e Energia; de Finanças e Tribu
tação; e de Constituição e Justiça e de
Redação.

Tendo apensado o Projeto de Lei n°
6.874, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há so
bre a mesa parecer aprovado hoje pela Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minori
as, que optou pela aprovação do projeto apensado,
como substitutivo.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 6.770, DE 2002

Dispõe sobre a aplicação dos recur
sos originários da Contribuição de Inter
venção no Domínio Econômico - CIDE 
incidente sobre a importação e a comer
cialização de petróleo e seus derivados,
gás natural e seus derivados, e álcool etí
lico combustível, atendendo o disposto
no § 2° do art. 12 da Lei n° 10.336, de 19
de dezembro de 2001, cria o Fundo Naci
onal de Infra-estrutura de Transportes 
FNIT- e, o Fundo Nacional de Infra-estru
tura de Gás Natural - FNGN, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei estabelece os critérios e diretri

zes para aplicação dos recursos arrecadados por
meio da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE - incidente sobre a importação e
a comercialização de petróleo e seus derivados, gás
natural e seus derivados, e álcool etílico combustível,
instituída pela Lei n° 10.336, de 19 de dezembro de
2001 , nos termos da Emenda Constitucional n° 33, de
2001 , que alterou a redação dos artigos 149 e 177 da
Constituição, e cria o Fundo Nacional de Infra-estru
tura de Transportes - FNIT e o Fundo Nacional de
Infra-estrutura de Gás Natural - FNGN

Art. 2° A aplicação do produto da arrecadação
da Cide, incidente sobre a importação e a comerciali
zação de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados, e álcool etílico combustível atenderá
às destinações determinadas pelo inciso 11 do § 4° do

art. 177 da Constituição, regulamentado pelos §§ 1° e
2° do art. 1° da Lei n° 10.336, de 2001, e obedecerá
aos critérios e diretrizes estabelecidos nesta Lei, da
seguinte forma:

I - 20% (vinte por cento) dos recursos da arre
cadação da Cide serão destinados ao pagamento de
subsídios a preços ou transporte de álcool combustí
vel, a tarifas de gás natural, seus derivados e deriva
dos de petróleo. Do percentual aqui indicado, 70%
(setenta por cento) do total dos recursos da arrecada
ção da Cide serão destinados ao pagamento de sub
sídios ou formas alternativas de redução da tarifa de
transporte de gás natural e a criação de infra-estrutu
ra de transporte e distribuição.

11 -10% (dez por cento) dos recursos da arreca
dação da Cide serão destinados ao financiamento de
projetos de educação ambiental e projetos ambienta
is relacionados à indústria de petróleo e gás natural.

111 - 5% (cinco por cento) dos recursos da arre
cadação da Cide serão destinados ao Fundo Aeroviá
rio, e serão aplicados em projetos, construção e servi
ços da infra-estrutura aeronáutica civil de acordo com
as diretrizes emanadas do Conselho de Aviação Civil
-CONAC.

IV - 65% (sessenta e cinco por cento) dos re
cursos da arrecadação da Cide serão destinados ao
financiamento de programas de infra-estrutura de
transporte, nos diversos modais.

Art. 3° Fica criado o Fundo Nacional de Infra-es
trutura de Gás Natural - FNGN -, destinado a financi
ar programas de infra-estrutura de transporte e distri
buição de gás natural.

§ 1° O FNGN será administrado pelo Ministério
de Minas e Energia, de acordo com diretrizes e critéri
os aprovados pelo Conselho Nacional de Política
Energética - CNPE, instituído pela Lei n° 9.478, de
1997.

§ 2° Decreto do Presidente da República adap
tará a composição e a estrutura do CNPE às atribui
ções estabelecidas no parágrafo anterior e estabele
cerá os regulamentos necessários à administração e
ao funcionamento do FNGN.

Art. 4° Constituem recursos do FNGN:
I - O percentual do total arrecadado pela Cide,

conforme previsto no artigo 2°., inciso I, desta Lei, e
de acordo com o estabelecido na alínea c do inciso 11
do § 4° do art. 177 da Constituição Federal;

II - os rendimentos decorrentes da aplicação de
seus recursos;

111 - outras dotações a ele destinadas pela Lei
Orçamentária Anual;
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IV - contribuições e doações originárias de ins- IV - o apoio ao desenvolvimento de instrumen-
tituições nacionais, estrangeiras ou internacionais; tos de planejamento e proteção de unidades de con-

V - financiamentos de instituições nacionais, servação costeiras, marinhas e de águas interiores;
estrangeiras e internacionais de crédito; V - o apoio de projetos de educação ambiental;

VI - os saldos de exercícios anteriores. VI - o desenvolvimento de projetos que viabili-
§ 1° O saldo positivo anual do FNGN, apurado zem a utilização de combustíveis menos agressivos

em balanço, será transferido para o exercício seguin- ao meio ambiente;
te, a seu próprio crédito. VII - o estimulo e fomento a pesquisa e desen-

Art. 5° A aplicação dos recursos do FNGN nos volvimento de atividades ao uso alternativo dos recur-
programas de infra-estrutura de transporte e distribui- sos naturais que diminuam os impactos ambientais
ção de gás natural terá como objetivo essencial: ou a pressão direta da utilização dos recursos natura-

I - programas de viabilização de infra-estrutura is disponíveis;
de transporte e de distribuição de gás natural que per_ § 1° Os recursos da Cide não poderão ser apli-
mitam incrementar o uso desse produto nos merca- cados em projetos e ações definidos como de respon-
dos industrial, comercial, residencial e GNV, contribu- sabilidade dos concessionários nos respectivos con-
indo para o cumprimento da meta de participação do tratos de concessão, firmados com a Agência Nacio-
gás natural na matriz energética nacional; nal do Petróleo.

11 - a substituição de energéticos de maior im- § 2" Os projetos ambientais, referidos no caput,
pacto ambiental. poderão receber, complementarmente, recursos de que

III _ programas de eficiência energética (gera- trata0 inciso 11 do §2"doart.50da Lei nO 9.478, de 1997.
ção distribuída e co-geração); Art. 8° Fica criado o Fundo Nacional de Infra-es-

Art. 6° Os subsídios a preços ou transporte de trutura de Transportes - FNIT, destinado a financiar
derivados básicos de petróleo, a serem custeados programas de infra-estrutura de transportes.
com recursos da Cide, conforme estabelece a alínea § 1° O FNIT será administrado pelo Ministério
a do inciso 11 do § 4° do art. 177 da Constituição, deve- dos Transportes, de acordo com diretrizes e critérios,
rão decorrer de proposições do Conselho Nacional de aprovados pelo Conselho Nacional de Integração das
Política Energética _ CNPE, aprovadas pelo Con- Políticas de Transportes - CONIT, instituído pela Lei
gresso Nacional, nos termos do parágrafo único do n° 10.233, de 6 de junho de 2001.
art. 73 da Lei nO 9.478, de 6 de agosto de 1997. § 2° Decreto do Presidente da República adap-

Parágrafo 1° A partir do exercício de 2003, os re- tará a composição e a estrutura do CONIT às atribui-
cursos provenientes da arrecadação da Cide não po_ ções, estabelecidas no parágrafo anterior, e estabele-
derão ser destinados a pagamentos de quaisquer sal- cerá os regulamentos necessários à administração e
dos devedores referentes à Conta Petróleo, instituída ao funcionamento do FNIT.
pela Lei n° 4.452, de 5 de novembro de 1969, e extinta § 3° Farão parte do CONIT, pelo menos, três re-
nos termos do art. 74 da Lei n° 9.478, de 1997. presentantes dos principais segmentos não-governa-

Art. 7° Os projetos ambientais relacionados com mentais do setor de transportes.
a indústria do petróleo e do gás, a serem contempla- Art. 9° Constituem recursos do FNIT:
dos com recursos da Cide, conforme I - 65% (sessenta e cinco por cento) do total ar-

estabelece a alínea b do inciso 11 do § 4° do art. recadado pela CIDE, e conforme estabelece a alínea
177 da Constituição Federal, serão administrados o do inciso 11 do § 4° do art. 177 da Constituição;
pelo Ministério do Meio Ambiente e abrangerão: 11 - os rendimentos decorrentes da aplicação de

I - o monitoramento, controle e fiscalização de seus recursos;
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 111 - outras dotações a ele destinadas pela Lei

11 - o desenvolvimento de planos de contingên- Orçamentária Anual;
cia locais e regionais para situações de emergência; IV - contribuições e doações originárias de ins-

111 - o desenvolvimento de estudos de avaliação tituições nacionais, estrangeiras ou internacionais;
e diagnóstico e de ações de educação ambiental em V - financiamentos de instituições nacionais,
áreas ecologicamente sensíveis ou passíveis de im- estrangeiras e internacionais de crédito;
pacto ambiental; VI - os saldos de exercícios anteriores.
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§ 1° Os recursos do FNIT terão aplicação multi
modal, na forma da Lei Orçamentária Anual, atendendo
aos objetivos e prioridades estabelecidos no artigo YO.

§ 2° Os recursos dos financiamentos, referidos
no inciso V do caput, serão aplicados exclusivamente
nos programas ou projetos a que forem destinados,
nos termos dos respectivos contratos.

§ 3° O saldo positivo anual do FNIT, apurado em
balanço, será transferido para o exercício seguinte, a
seu próprio crédito.

Art. 10. A aplicação dos recursos do FNIT nos
programas de infra-estrutura de transportes terá
como objetivo essencial a redução do consumo de
combustíveis autornotivos, o atendimento mais eco
nômico da demanda de transporte de pessoas e
bens, a segurança e o conforto dos usuários, a dimi
nuição do tempo de deslocamento dos usuários do
transporte público coletivo, a melhoria da qualidade
de vida da população, a redução das deseconomias
dos centros urbanos e a menor participação dos fre
tes e dos custos portuários e de outros terminais na
composição final dos preços dos produtos de consu
mo interno e de exportação.

Art. 11 Os recursos do FNIT destinam-se ao pa
gamento de despesas relacionadas com investimen
tos, inclusive estudos e projetos, inversões financei
ras e atividades de fiscalização e regulação.

Parágrafo único. É vedada a utilização de recur
sos do FNIT para:

I - pagamento de despesas com pessoal e en
cargos sociais;

11 - pagamento de despesas com juros e amor
tização de dívidas contraídas antes da data de publi
cação desta Lei.

Art. 12. Os recursos do FNIT serão aplicados em
programas da infra-estrutura aquaviária, ferroviária,
dutoviária, portuária, rodoviária e multimodal, de res
ponsabilidade da União, inclusive nos seus compo
nentes delegados a Estados, ao Distrito Federal e a
Municípios, na seguinte ordem de prioridades:

I - atividades de planejamento e pesquisas, es
tudos e projetos, regulação e fiscalização, destinadas
a assegurar a qualidade dos investimentos e dos ser
viços prestados;

11 - manutenção, restauração e reposição do pa
trimônio constituído pelas ferrovias, hidrovias, rodovias,
sistemas ferroviários metropolitanos, portos e terminais;

111 - eliminação de pontos críticos que afetem a
segurança de pessoas e bens no tráfego ao longo das
vias e na operação dos portos e de outros terminais;

IV - melhoramento e ampliação de capacidade
das vias e terminais existentes, objetivando atender a
demanda reprimida na movimentação de pessoas e
bens;

V - construção e instalação de novas vias e termi
nais, com prioridade para conclusão de empreendimen
tos iniciados, mediante avaliação econômica do retomo
dos investimentos em função da demanda de tráfego.

Parágrafo único. Incluem-se no inciso V:

I - a construção de eclusas para viabilizar ou
perenizar a navegação fluvial, ainda que associadas
a projetos destinados a propiciar usos específicos de
recursos hídricos;

II - a implantação de empreendimentos viários
de interesse da defesa nacional.

Art. 13. É vedada a aplicação de recursos do
FNIT em investimentos definidos como de responsa
bilidade dos concessionários nos contratos de con
cessão e de arrendamento de ativos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. O disposto no caput não se
aplica aos investimentos públicos, destinados a com
plementar obrigações de concessionários, desde que
previstos nos respectivos contratos de concessão.

Art. 14. Os recursos do FNIT também serão apli
cados na complementação de investimentos em pro
jetos de infra-estrutura de transportes metropolitana e
urbana de responsabilidade dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, que constem dos respecti
vos planos diretores de desenvolvimento urbano e de
transportes, e apresentem comprovada contribuição
para a eliminação dos congestionamentos de tráfego
e redução do consumo de combustíveis.

§ 1°Os projetos de infra-estrutura de transportes, a
que se refere o caput, deverão ser submetidos, pelo Se
cretário Especial de Desenvolvimento Urbano da Presi
dência da República, à aprovação do Conselho Nacional
de Integração das Políticas de Transportes - CONIT.

§ 2° Os recursos, a que se refere o caput, serão
destinados aos governos estaduais, do Distrito Fede
ralou municipais, em percentual não inferior a vinte e
cinco por cento, mediante convênios que estabele
çam as contrapartidas locais e formas de execução
dos respectivos empreendimentos.

Art. 15. A administração da infra-estrutura viária
federal e a operação dos transportes sob controle da
União serão exercidas preferencialmente de forma des
centralizada, promovendo-se sua transferência, sempre
que possível, a entidades públicas e de outros entes da
Federação, mediante delegação, ou à iniciativa privada,
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mediante regime de concessão, permissão ou autoriza
ção, respeitada a legislação pertinente.

Art. 16. Ficam vedadas quaisquer limitações ou
contingenciamentos orçamentários ou financeiros
dos recursos decorrentes da Cide e destinados aos
fins especificados no inciso II do § 4° do art. 177 da
Constituição.

Art. 17. Esta Lei será regulamentada pelo Poder
Executivo.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2002. 
Deputado Luciano Pizzatto, Relator.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

PROJETO DE LEI N° 6.770, DE 2002

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou unanimemente pela aprovação do Projeto
de Lei n° 6.770/2002 e do PL n° 6.874/2002, apensado,
com substitutivo, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Luciano Pizzatto, com complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Borba, Luciano Pizzatto e Luiz Alberto 

Vice-Presidentes, Almeida de Jesus Ana Catarina,
Antonio Carlos Mendes Thame, Arlindo Chinaglia,
Celso Russomanno, Fernando Gabeira, Luiz Ribeiro,
Márcio Bittar, Raimundo Gomes de Matos, Ricarte de
Freitas, Sarney Filho, Duílio Pisaneschi, Inácio Arru
da, íris Simões, José Janene, Paes Landim, Paulo
Gouvéa e Ricardo Izar.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Luiz Alberto, Vice-Presidente.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

PROJETO DE LEI N° 6.770, DE 2002
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

"Dispõe sobre a aplicação dos re
cursos originários da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico
CIDE, incidente sobre a importação e a
comercialização de petróleo e seus deri
vados, gás natural e seus derivados, e ál
cool etílico combustível, atendendo o
disposto no § 2° do art. 1° da Lei nO
10.336, de 19 de dezembro de 2001, cria o

Fundo Nacional de Infra-estrutura de
Transportes - FNIT, e o Fundo Nacional
de infra-estrutura de Gás Natural
FNGN, e dá outras providências."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei estabelece os critérios e diretri

zes para aplicação dos recursos arrecadados por
meio da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE, incidente sobre a importação e a
comercialização de petróleo e seus derivados, gás
natural e seus derivados, e álcool etílico combustível,
instituída pela Lei n° 10.336, de 19 de dezembro de
2001 , nos termos da Emenda Constitucional n° 33, de
2001, que alterou a redação dos artigos 149 e 177 da
Constituição, e cria o Fundo Nacional de infra-estrutu
ra de Transportes - FNIT, e o Fundo Nacional de
Infra-estrutura de Gás Natural - FNGN.

Art. 2° A aplicação do produto da arrecadação
da Cide, incidente sobre a importação e a comerciali
zação de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados, e álcool etílico combustível atenderá
às destinações determinadas pelo inciso /I do § 4° do
art. 177 da Constituição, regulamentado pelos §§ 1° e
2° do art. 1° da Lei n° 10.336, de 2001, e obedecerá
aos critérios e diretrizes estabelecidos nesta lei, da
seguinte forma:

I - 20% (vinte por cento) dos recursos da arre
cadação da Cide serão destinados ao pagamento de
subsídios a preços ou transporte de álcool combustí
vel, a tarifas de gás natural, seus derivados e deriva
dos de petróleo. Do percentual aqui indicado, 70%
(setenta por cento) do total dos recursos da arrecada
ção da Cide serão destinados ao pagamento de sub
sídios ou formas alternativas de redução da tarifa de
transporte de gás natural e a criação de infra-estrutu
ra de transporte e distribuição.

/I -10% (dez por cento) dos recursos da arreca
dação da Cide serão destinados ao financiamento de
projetos de educação ambiental e projetos ambienta
is relacionados à indústria de petróleo e gás natural.

111 - 5% (cinco por cento) dos recursos da arre
cadação da Cide serão destinados ao Fundo Aeroviá
rio, e serão aplicados em projetos, construção e servi
ços da infra-estrutura aeronáutica civil de acordo com
as diretrizes emanadas do Conselho de Aviação Civil
-CONAC.

IV - 65% (sessenta e cinco por cento) dos re
cursos da arrecadação da Cide serão destinados ao
financiamento de programas de infra-estrutura de
transporte, nos diversos modais.
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Art. 3° Fica criado o Fundo Nacional de Infra-es
trutura de Gás Natural - FNGN, destinado a financiar
programas de infra-estrutura de transporte e distribui
ção de gás natural.

§ 1° O FNGN será administrado pelo Ministério
de Minas e Energia, de acordo com diretrizes e critéri
os aprovados pelo Conselho Nacional de Política
Energética - CNPE, instituído pela Lei nO 9.478, de
1997.

§ 2° Decreto do Presidente da República adap
tará a composição e a estrutura do CNPE às atribui
ções estabelecidas no parágrafo anterior e estabele
cerá os regulamentos necessários à administração e
ao funcionamento do FNGN.

Art. 4° Constituem recursos do FNGN:
I - O percentual do total arrecadado pela Cicie,

conforme previsto no artigo 2°, inciso I, desta lei, e de
acordo com o estabelecido na alínea c do inciso 11 do
§ 4° do art. 177 da Constituição Federal;

II - os rendimentos decorrentes da aplicação de
seus recursos;

111 - outras dotações a ele destinadas pela Lei
Orçamentária Anual;

IV - contribuições e doações originárias de ins
tituições nacionais, estrangeiras ou internacionais;

V - financiamentos de instituições nacionais,
estrangeiras e internacionais de crédito;

VI - os saldos de exercícios anteriores.
§ 1° O saldo positivo anual do FNGN, apurado

em balanço, será transferido para o exercício seguin
te, a seu próprio crédito.

Art. 5° A aplicação dos recursos do FNGN nos
programas de infra-estrutura de transporte e distribui
ção de gás natural terá como objetivo essencial:

I - programas de viabilização de infra-estrutura
de transporte e de distribuição de gás natural que per
mitam incrementar o uso desse produto nos merca
dos industrial, comercial, residencial e GNV, contribu
indo para o cumprimento da meta de participação do
gás natural na matriz energética nacional;

11 - a substituição de energéticos de maior im
pacto ambiental.

111 - programas de eficiência energética (gera
ção distribuída e co-geração);

Art. 6° Os subsídios a preços ou transporte de
derivados básicos de petróleo, a serem custeados
com recursos da Cide, conforme estabelece a alínea
a do inciso 11 do § 4° do art. 177 da Constituição, deve
rão decorrer de proposições do Conselho Nacional de
Política Energética - CNPE, aprovadas pelo Con-

gresso Nacional, nos termos do parágrafo único do
art. 73 da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997.

§ 1° A partir dó exercício de 2003, os recursos
provenientes da arrecadação da Cide não poderão
ser destinados a pagamentos de quaisquer saldos
devedores referentes à Conta Petróleo, instituída pela
Lei n° 4.452, de 5 de novembro de 1969, e extinta nos
termos do art. 74 da Lei n° 9.478, de 1997.

Art. 7° Os projetos ambientais relacionados com
a indústria do petróleo e do gás, a serem contempla
dos com recursos da Cide, conforme estabelece a alí
nea b do inciso 11 do § 4° do art. 177 da Constituição
Federal, serão administrados pelo Ministério do Meio
Ambiente e abrangerão:

I - o monitoramento, controle e fiscalização de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

11 - o desenvolvimento de planos de contingên
cia locais e regionais para situações de emergência;

111 - o desenvolvimento de estudos de avaliação
e diagnóstico e de ações de educação ambiental em
áreas ecologicamente sensíveis ou passíveis de im
pacto ambiental;

IV - o apoio ao desenvolvimento de instrumen
tos de planejamento e proteção de unidades de con
servação costeiras, marinhas e de águas interiores;

V - o apoio de projetos de educação ambiental;
VI - o desenvolvimento de projetos que viabili

zem a utilização de combustíveis menos agressivos
ao meio ambiente;

VII - o estímulo e fomento a pesquisa e desen
volvimento de atividades ao uso alternativo dos recur
sos naturais que diminuam os impactos ambientais
ou a pressão direta da utilização dos recursos natura
is disponíveis;

§ 1° Os recursos da Cide não poderão ser apli
cados em projetos e ações definidos como de respon
sabilidade dos concessionários nos respectivos con
tratos de concessão, firmados com a Agência Nacio
nal do Petróleo.

§ 2° Os projetos ambientais, referidos no caput,
poderão receber, complementarmente, recursos de
que trata o inciso 11 do § 2° do art. 50 da Lei n° 9.478,
de 1997.

Art. 8° Fica criado o Fundo Nacional de Infra-es
trutura de Transportes - FNIT, destinado a financiar
programas de infra-estrutura de transportes.

§ 1° O FNIT será administrado pelo Ministério
dos Transportes, de acordo com diretrizes e critérios,
aprovados pelo Conselho Nacional de Integração das
Políticas de Transportes - CONIT, instituído pela Lei
n° 10.233, de 6 de junho de 2001.
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§ 2° Decreto do Presidente da República adap
tará a composição e a estrutura do CONIT às atribui
ções, estabelecidas no parágrafo anterior, e estabele
cerá os regulamentos necessários à administração e
ao funcionamento do FNIT.

§ 3° Farão parte do CONIT, pelo menos, três re
presentantes dos principais segmentos não-governa
mentais do setor de transportes.

Art. 9° Constituem recursos do FNIT:

I - 65% (sessenta e cinco por cento) do total ar
recadado pela CIDE, e conforme estabelece a alínea
c do inciso 11 do § 4° do art. 177 da Constituição;

II - os rendimentos decorrentes da aplicação de
seus recursos;

111 - outras dotações a ele destinadas pela Lei
Orçamentária Anual;

IV - contribuições e doações originárias de ins
tituições nacionais, estrangeiras ou internacionais;

V - financiamentos de instituições nacionais,
estrangeiras e internacionais de crédito;

VI - os saldos de exercícios anteriores.
§ 1° Os recursos do FNIT terão aplicação multi

modal, na forma da Lei Orçamentária Anual, atendendo
aos objetivos e prioridades estabelecidos no artigo 7°

§ 2° Os recursos dos financiamentos, referidos
no inciso V do caput, serão aplicados exclusivamente
nos programas ou projetos a que forem destinados,
nos termos dos respectivos contratos.

§ 3° O saldo positivo anual do FNIT, apurado em
balanço, será transferido para o exercício seguinte, a
seu próprio crédito.

Art. 10. A aplicação dos recursos do FNIT nos
programas de infra-estrutura de transportes terá
como objetivo essencial à redução do consumo de
combustíveis automotivos, o atendimento mais eco
nômico da demanda de transporte de pessoas e
bens, a segurança e o conforto dos usuários, a dimi
nuição do tempo de deslocamento dos usuários do
transporte público coletivo, a melhoria da qualidade
de vida da população, a redução das deseconomias
dos centros urbanos e a menor participação dos fre
tes e dos custos portuários e de outros terminais na
composição final dos preços dos produtos de consu
mo interno e de exportação.

Art. 11. Os recursos do FNIT destinam-se ao pa
gamento de despesas relacionadas com investimen
tos, inclusive estudos e projetos, inversões financei
ras e atividades de fiscalização e regulação.

Parágrafo único. É vedada à utilização de recur
sos do FNIT para:

I - pagamento de despesas com pessoal e en
cargos sociais;

11 - pagamento de despesas com juros e amor
tização de dívidas contraídas antes da data de publi
cação desta lei.

Art. 12. Os recursos do FNIT serão aplicados em
programas da infra-estrutura aquaviária, ferroviária,
dutoviária, portuária, rodoviária e multimodal, de res
ponsabilidade da União, inclusive nos seus compo
nentes delegados a Estados, ao Distrito Federal e a
municípios, na seguinte ordem de prioridades:

I - atividades de planejamento e pesquisas, es
tudos e projetos, regulação e fiscalização, destinadas
a assegurar a qualidade dos investimentos e dos ser
viços prestados;

11 - manutenção, restauração e reposição do
patrimônio constituído pelas ferrovias, hidrovias, ro
dovias, sistemas ferroviários metropolitanos, portos e
terminais;

111 - eliminação de pontos críticos que afetem a
segurança de pessoas e bens no tráfego ao longo das
vias e na operação dos portos e de outros terminais;

IV - melhoramento e ampliação de capacidade
das vias e terminais existentes, objetivando atender a
demanda reprimida na movimentação de pessoas e
bens;

V - construção e instalação de novas vias e ter
minais, com prioridade para conclusão de empreendi
mentos iniciados, mediante avaliação econômica do
retorno dos investimentos em função da demanda de
tráfego.

§ 1° Incluem-se no inciso V:
a - a construção de eclusas para viabilizar ou

perenizar a navegação fluvial, ainda que associadas
a projetos destinados a propiciar usos específicos de
recursos hídricos;

b - a implantação de empreendimentos viários
de interesse da defesa nacional.

§ 2° Nas prioridades estabelecidas nos incisos
desse artigo, deverão ser consideradas as necessida
des de infra-estrutura de transporte de interesse da
Defesa Nacional.

Art. 13. É vedada a aplicação de recursos do
FNIT em investimentos definidos como de responsa
bilidade dos concessionários nos contratos de con
cessão e de arrendamento de ativos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. O disposto no caput não se apli
ca aos investimentos públicos, destinados a comple
mentar obrigações de à concessionários, desde que
previstos nos respectivos contratos de concessão.

-------------_..---,-_..•._.,,--_._-_.-.•....
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Art. 14. Os recursos do FNIT também serão apli
cados na complementação de investimentos em pro
jetos de infra-estrutura de transportes metropolitana e
urbana de responsabilidade dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, que constem dos respecti
vos planos diretores de desenvolvimento urbano e de
transportes, e apresentem comprovada contribuição
para a eliminação dos congestionamentos de tráfego
e redução do consumo de combustíveis.

§ 1° Os projetos de infra-estrutura de transpor
tes, a que se refere o caput, deverão ser submetidos,
pelo Secretário Especial de

Desenvolvimento Urbano da Presidência da Re
pública, à aprovação do Conselho Nacional de Inte
gração das Políticas de Transportes - CONIr.

§ 2° Os recursos, a que se refere o caput, serão
destinados aos governos estaduais, do Distrito Fede
ralou municipais, em percentual não inferior a vinte e
cinco por cento, mediante convênios que estabele
çam as contrapartidas locais e formas de execução
dos respectivos empreendimentos.

Art. 15. A administração da infra-estrutura viária
federal e a operação dos transportes sob controle da
União serão exercidas preferencialmente de forma
descentralizada, promovendo-se sua transferência,
sempre que possível, a entidades públicas e de ou
tros entes da Federação, mediante delegação, ou à
iniciativa privada, mediante regime de concessão,
permissão ou autorização, respeitada a legislação
pertinente.

Art. 16. Ficam vedadas quaisquer limitações ou
contingenciamentos orçamentários ou financeiros
dos recursos decorrentes da Cide e destinados aos
fins especificados no inciso 11 do § 4° do art. 177 da
Constituição.

Art. 17. Esta lei será regulamentada pelo Poder
Executivo.

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de dezem
bro 2002. - Deputado Luiz Alberto, Vice-Presidente
no Exercício da Presidência.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

PROJETO DE LEI N° 6.770, DE 2002

Dispõe sobre a aplicação dos re
cursos originários da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico 
CIDE, incidente sobre a importação e a

comercialização de petróleo e seus deri
vados, gás natural e seus derivados, e ál
cool etílico combustível, atendendo o
disposto no § 2° do art. 1° da Lei n°
10.336, de 19 de dezembro de 2001, cria o
Fundo Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes - FNIT, e dá outras providên
cias.

Autor: Comissão de Viação e Trans
portes

Relator: Dep. Luciano Pizzatto

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Durante a discussão do Projeto em epígrafe fo
ram apresentadas considerações ao meu substitutivo
as quais acatei e que foram aprovadas por unanimi
dade pelo colegiado na reunião realizada hoje, no
sentido de se alterar a redação do inciso V, do art. 12
do substitutivo apresentado, que passou a ter a se
guinte redação:

"Art. 12 .
1- ..
11- .
111 - ..
IV - ..
V - .
§ 1° Incluem-se no inciso V:
a) a construção de eclusas para viabi

lizar ou perenizar a navegação fluvial, ainda
que associadas a projetos destinados a pro
piciar usos específicos de recursos hídricos;

b) a implantação de empreendimentos
viários de interesse da defesa nacional"

§ 2° Nas prioridades estabelecidas nos
incisos desse artigo, deverão ser considera
das as necessidades de infra-estrutura de
transporte de interesse da Defesa Nacional.

Nesse sentido reitero meu voto pela aprovação
do PL n° 6.770/02, com a alteração no substitutivo
anteriormente apresentado, nos termos desta Com
plementação de Voto.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Luciano Pizzato, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em substi
tuição à Comissão de Minas e Energia, ao Sr. Eliseu
Resende.

O SR. ELlSEU RESENDE - Em substituição à
Comissão de Viação e Transportes, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Na verda- nistério do Meio Ambiente. Não haverá nenhuma in-
de, Deputado Eliseu Resende, sendo o projeto da Co- terferência nas obrigações contratuais dos concessi-
missão de Viação e Transportes, não cabe parecer onários das atividades econômicas das indústrias de
desse órgão técnico. Por isso mesmo, não há impedi- petróleo e de gás que têm contratos com a Agência
mento regimental em que eu o designe para oferecer Nacional do Petróleo.
parecer em nome da Comissão de Minas e Energia, O inciso 111 corresponde à parcela que, subtraí-
que se sentirá honrada com o parecer de V.Exa., tam- da do que for aplicado em subsídios e meio ambiente,
bém profundo conhecedor desta matéria. seja aplicada na infra-estrutura de transportes.

Tem V Exa. a palavra. Quanto à infra-estrutura de transportes, o projeto
O SR. ELlSEU RESENDE (PFL - MG. Para de lei estabelece prioridade, no caso do sistema rodo-

emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- viário, para conservação e recuperação das rodovias,
dente, Sras. e Srs. Deputados, trata-se de projeto de aumento da capacidade das rodovias congestionadas
lei que procura regulamentar a cobrança da CIDE. e construção de novos trechos rodoviários, com prefe-

A Contribuição de Intervenção no Domínio Eco- rência para as obras já contratadas. E define ainda,
nômico aplicada aos derivados de petróleo e de gás é com a criação de um fundo nacional de transportes,
determinada pela Lei nO 10.336, de 2001 , que por sua que pelo menos 25% sejam destinados aos programas
vez regulamentou o art. 177 da Constituição Federal. de transportes urbanos e metropolitanos.
Esse artigo estabelece que essa contribuição substi- Esta a matéria submetida à Mesa com requeri-
tui a antiga Parcela de Preço Específico - PPE. mento de urgência pelos Líderes dos partidos que

Depois que se flexibilizou o monopólio do petró- compõem a Casa. Entretanto, Sr. Presidente, recebe-
leo, que se eliminaram os subsídios cruzados dos de- mos emenda substitutiva ao projeto de lei e proposi-
rivados de petróleo, que se retirou da PETROBRAS a ção do Partido dos Trabalhadores.
exclusividade de operar a indústria do petróleo e do A emenda substitutiva apresentada pelos parti-
gás, o Poder Executivo resolveu encaminhar ao Con- dos exibe praticamente o mesmo teor da proposta so-
gresso Nacional proposta de emenda constitucional, bre a mesa. Requer o apoio, o endosso e a aprovação
que foi aprovada, criando a Contribuição de Interven- do Relator da matéria.
ção no Domínio Econômico, da qual se subtraem as A emenda que proveio do Partido dos Trabalha-
participações do PIS/PASEP e da COFINS - da cha- dores propõe o aumento da alíquota-teto das CIDEs
mada CIDE bruta gera-se uma CIDE líquida -, aplica- bruta e líquida, para que, posteriormente, por decreto
da tão-somente sobre os combustíveis automotivos, a do Presidente da República, esse aumento seja trazi-
gasolina e o diesel, com intuito de gerar recursos do ao nível atual e assim se forme um colchão para a
constitucionalmente destinados a pagamento de sub- estabilização dos preços dos derivados de petróleo,
sídios a preços e transportes de derivados de petró- particularmente os combustíveis, afetados pelas flu-
leo e do gás natural; a financiamento de projetos am- tuações de câmbio.
bientais relacionados com a indústria do petróleo e do Portanto, Sr. Presidente, nosso parecer é a favor
gás e a financiamento de programas de infra-estrutu- da regulação como apresentada, deixando a critério
ra de transporte. do Plenário a decisão com referência ao aumento da

A emenda constitucional foi aprovada, sendo re- alíquota para formação do colchão, segundo proposta
gulamentada pela Lei n° 10.336, também de dezem- do Partido dos Trabalhadores.
bro de 2001. No entanto, o § 2° do art. 1° da Lei n° O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
10.336 dispõe que lei específica estabelecerá os cri- peço a palavra pela ordem.
térios e diretrizes para a aplicação da CIDE líquida. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
Há projeto de lei originário da Comissão de Viação e VExa. a palavra.
Transportes que atende ao § 2° do art. 1° da Lei nO O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Pela
10.336 e disciplina a aplicação da CIDE. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, te-

Disciplina como? Primeiro, a aplicação da CIDE nho por VExa. admiração, estima e respeito. Hoje
para pagamento de subsídios só é permitida para os esta Casa vivenciou sessão deveras produtiva. Depo-
aprovados pela Comissão ou pelo Conselho Nacional is de trinta dias em estado de latência, a Câmara dos
de Política Energética e autorizados em lei; segundo, Deputados agiu com enorme velocidade, dando sen-
os programas ambientais relacionados com a indús- sível contribuição ao progresso nacional. Disso não
tria de petróleo e de gás são administrados pelo Mi- tenho a menor dúvida.

" ...._-_..._._._--_._--,-----------
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Excelência, com todo o respeito, tenho procura
do o texto. Ouvi a exposição, judiciosa e percuciente,
do nobre Deputado Eliseu Resende. Sou um admira
dor de S.Exa., mas, antes de tudo, um preservador da
minha biografia, da minha passagem nesta Casa.
Não posso votar ectoplasmas. Procurei o texto legal.
Conheço a matéria e vi o relatório da lavra do Deputa
do Luciano Pizzatto. Mas não o tenho. Embora eu de
posite no Deputado Eliseu Resende toda a confiança
possível e imaginável, não me sinto habilitado a votar
aquilo que não posso ler.

Pergunto a V.Exa. sobre o que é mesmo que os
companheiros estão expedindo seu relatório, seu pa
recer, vez que não há texto, e, não havendo texto, não
há o que votar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A preocu
pação de VExa. lustra sua passagem por esta Casa e
ajuda esta Presidência.

Obviamente, sabe VExa., Deputado José Tho
maz Nonô, conhecedor profundo que é do Regimento
Interno desta Casa, que estamos ainda no início do
processo de votação. O relatório está sendo distribuí
do no plenário e não haverá votação antes disso. Se
quer se iniciou a discussão da matéria, e temos costu
meiramente discutido matérias enquanto o projeto é
distribuído aos Deputados, para, após averiguação
dos Líderes, cada um se posicionar.

Fique tranqüilo VExa. Seu cuidado com esta
instituição só não é maior do que o cuidado deste Pre
sidente.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Tenho certeza
disso, excelência, e vejo agora que algo materiali
zou-se, embora digam as más línguas aqui de trás que
não é isto o que estamos votando. Logo saberemos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não acre
dite nas más línguas, Deputado, apenas nas boas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em substi
tuição à Comissão de Finanças e Tributação, ao Sr.
Deputado Custódio Mattos.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, tendo examinado o
Projeto de Lei n° 6.770 de 2002, na forma da emenda
substitutiva oferecida, a Comissão de Finanças e Tri
butação nada tem a opor relativamente à sua adequa
ção financeira e orçamentária, estando em condições
de ser aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto em substi-

tuição à Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, ao Sr. Deputado Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Projeto de Lei n° 6.770, que trata da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, respe
ita a boa técnica legislativa e está em perfeita ordem no
tocante à constitucionalidade e à juridicidade.

No mérito, Sr. Presidente, o parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi

dência lembra que iniciamos o processo de votação
desta matéria às 23h50min.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PRo
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero apenas ouvir o compromisso do Líder do PT de
que não haverá mais aumento. Hoje são 28 centavos
por litro de gasolina, podendo chegar a 50 centavos,
valor líquido. Se houver esse compromisso, não há
óbice nem discurso.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Fica re
gistrada a ponderação de VExa. No momento ade
quado, será respondida.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em dis
cussão a matéria.

Concedo a palavra ao Deputado José Carlos
Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, vou discutir o projeto, embora ainda não
tenha conseguido ler o texto da matéria.

Ouvindo com atenção a exposição do meu que
rido amigo e competente Deputado Eliseu Resende,
posso concluir logo que não há motivo para votarmos
açodadamente a regulamentação da distribuição de
recursos, coisa que pode e deve ser tratada no Plano
Plurianual de investimentos, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e na lei orçamentária.

Ao analisar, como Presidente da Comissão Mis
ta de Orçamento, o Orçamento de 2002, pude verifi
car que apenas 32 ou 33 bilhões de reais são despe
sas administráveis, discricionárias. Todo o resto é
despesa vinculada.

As vinculações estão deixando os administrado
res de mãos atadas. Não entendo como o novo Go
verno se dispõe a atar as mãos tão rapidamente. Aliás,
entendo, porque a fúria arrecadadora do novo Governo
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já deve estar deixando as famílias que nos ouvem
com o cabelo em pé e os bolsos fechados. Estamos
aprovando uma seqüência de aumentos de impostos.
Só hoje já aumentamos a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido e o Imposto de Renda da classe média.
Agora, Sras. e Srs. Deputados, estamos votando um
aumento que incide sobre a gasolina. Quando o cida
dão ou a cidadã parar no posto para abastecer de ga
solina ou óleo diesel seu carro, vai pedir um pouco de
imposto, e sem octanagem nenhuma.

A julgar pela proposta do PT, os postos de com
bustíveis não vão mais vender gasolina e óleo diesel,
vão vender imposto. Isso é um absurdo! E mais, des
sa CIDE não vai um só centavo para os Governos
Estaduais e Municipais. Como e com que propósito
querem aprovar isso? O Orçamento para 2003 já fe
chou suas receitas. Os trabalhos já estão concluídos.
A Deputada Laura Carneiro, que me ouve neste ins
tante, sabe que a população do Rio de Janeiro não
quer pagar mais impostos.

Sr. Presidente, o PFL não vai votar - estou sen
do informado pelo Líder Inocêncio Oliveira - mais
este aumento de tributo. Não podemos tratar tão mal
a população brasileira.

Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, V.Exa. não foi eleito
para isso. Não imponha essa extorsão ao povo brasi
leiro. Tenha paciência. Procure administrar as despe
sas, não queira receitas a qualquer custo, à custa do
povo. Esse impostozinho aí é injeção na veia da infla
ção. E o mesmo PT não quer o salário mínimo de 240
reais! Que decepção deve estar sofrendo o povo bra
sileiro. Não podemos aprovar mais esta medida. Esta
é a noite dos impostos. Parece que ainda vem outro
por aí. Não é possível!

Apelo para os companheiros do PT a fim de que
tenham paciência. Os senhores, que falaram tanto,
durante tanto tempo, no bem-estar dos trabalhadores,
deviam saber que aumentar o preço do combustível é
dar combustível à inflação - qualquer instituto de
pesquisa mostra isso -, e a inflação é o imposto pago
pelos mais pobres, já dizia Ulysses Guimarães.

Não a este novo escorchamento! Não! Não po
demos fazer isto!

Sr. Líder do PT, desista. Os senhores não foram
eleitos para isso. O discurso do candidato de seu par
tido não era esse.

Sr. Presidente, fui informado de que, como não
bastasse, ainda fizeram um acordo obrigando os par
tidos que se posicionaram contra o imposto, como é o
caso do meu PFL, a não pedir votação nominal da
matéria. Não têm sequer a coragem de colocar seu

nome no painel, como quando votaram a favor da ma
nutenção da alíquota do Imposto de Renda.

Meus amigos e amigas, pensem nos seus elei
tores do dia 6 de outubro. Pensemos nos eleitores.
Não ao novo imposto!

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, para dis
cutir a matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, já passamos da meia-noite. Na calada da
noite vamos aumentar a CIDE, que até outro dia al
guns nem sabiam o que era. Aprenderam rápido e
querem um aumento de 50 para 80 centavos. Isso pa
rece pouco, mas representa 60%. E o pior: por litro de
gasolina.

Se VExas. não sabem, o País consome diaria
mente cerca de 400 mil barris só de gasolina - o barril
tem 159 litros -, totalizando mais de 50 milhões de li
tros de gasolina por dia e de 1 bilhão e meio de litros
de gasolina por mês. Estou deixando o diesel barato.
Só aí, imaginem quanto dinheiro vai entrar. É a histó
ria do colchão que não serve para você, consumidor;
do colchão que serve para você sentir quando vai
abastecer seu carro na bomba de gasolina.

Eu acho que a sede está grande demais. É pre
ciso darmos um basta nisso. Não culpo o novo Gover
no, não. Eu culpo o atual Governo, porque é ele que
está dando guarida a esse aumento. Foi ele que pro
pôs a emenda à Constituição que criou a Contribui
ção de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE. É
exatamente este Governo que tem dado cobertura
para a aprovação do aumento da CIDE.

Para o povo não interessa se é o atual ou o futuro
Govemo. Do bolso do povo sairá da mesma forma, e
mais ainda no caso da gasolina. Vejam que estamos fa
lando em 50 centavos hoje, quando o preço da gasoli
na, em algumas cidades, está em torno de 2 reais. Ima
ginem a grande jogada que está por trás de tudo isso!

A CIDE foi criada para substituir a PPE. Tudo es
taria resolvido, mas a grande jogada que está por trás
do tal colchão é a seguinte: a Fazenda não precisará
aumentar o preço dos combustíveis. Só vai jogar com
o colchão, vai aumentar esse colchão até 80 centa
vos. Oitenta centavos parecem pouca coisa, mas
esse número pode ser algo aplicado a 1 bilhão e meio
de litros de gasolina por mês. É realmente um número
absurdo, assustador. E parece que o povo agüenta
tudo, parece que suporta tudo. A nossa irresponsabili
dade é que está levando o povo ao sacrifício.
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Eu não culpo Fernando Henrique Cardoso, tam
pouco Lula. Eles até podem ter querido fazer isso,
mas, se esta Casa não quisesse, não teria sido fe~o.

A irresponsabilidade é desta Casa, porque va
mos aprovar, mesmo sem o meu voto, essa taxa, que
parece pequena, de 80 centavos. Hoje, com o colchão
de 50 centavos, está em 28 centavos. É muito pouco,
mas, se projetarmos isso no consumo mensal de ga
so�ina' chegaremos a um número estratosférico.

Quando jogamos na Loto ou na Loteria Esporti
va, o valor apostado é pequeno, mas o total arrecada
do é absurdo. Quando vemos o montante divulgado,
até duvidamos que seja o total arrecadado. O mesmo
acontece com a matéria em discussão. Rep~o: quem
não sabia o que era CIDE aprendeu muito rápido o
assunto, nas costas do povo.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, pensem bem
antes de votar esta matéria, que lamentavelmente au
mentará a carga de impostos, de taxas pagas pelo
povo brasileiro.

Por isso, voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo

a palavra ao Deputado Fernando Gabeira, para discu
tir a matéria.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, pretendo ser breve. Votarei a favor da maté
ria, porque estarei de acordo com todos os projetos
do PT, a quem devo o meu mandato. Mas protesto
contra a maneira como o meio ambiente foi tratado
em todo o processo.

Há algum tempo, recebi um telefonema do Mi
nistro do Meio Ambiente comunicando que seríamos
prejudicados nessa questão. Sentimos que fomos,
porque foi estipulada para o transporte uma cota míni
ma de 75%, e para o meio ambiente, que estava pre
visto, não se disse nada. É uma ilusão pensar que o
meio ambiente não precisa de dinheiro.

Há pouco ocorreu um desastre na Espanha,
produzido por transporte de petróleo. Na ocasião, per
cebi como é caro tratar desse tipo de desastre. Hoje
dizem que o transporte no Brasil é calamitoso. É, sim,
e não só por falta de dinheiro, mas porque houve mui
ta roubalheira no setor, uma das maiores da história
do Brasil contemporâneo. (Palmas.)

Tínhamos de tratar disso com a seriedade que
merece o tema no Brasil. Previu-se uma cota para o
meio ambiente, como imaginamos na Comissão, e fo
mos completamente atropelados. O relatório do De
putado Luciano Pizzatto não foi levado em conta. Tra
balhamos seis meses, e fomos ignorados. No mo-

mento em que se apresentou o relatório na Câmara
dos Deputados, o Deputado Eliseu Resende, que
nem era da Comissão, dispôs-se a relatar a matéria.
Fomos atropelados nesse processo. Essa é a visão
clara de como se menospreza o meio ambiente e de
como ainda estamos atrasados com relação a esse
tema. O correto seria estipular a cota mínima de 10%
para o meio ambiente, como já estava previsto e dis
cutido na Comissão de Meio Ambiente. Mas isso não
foi fe~o.

Votarei a favor, por disciplina, mas protestando
pela maneira como foi conduzido o processo, o que
demonstra que o PT e o PMDB, juntos, não souberam
conduzir esta matéria respeitando o meio ambiente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não ha
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
a Mesa a seguinte

EMENDA DE PLENÁRIO N° 01

EMENDA SUBSTITUTIVA AO
PROJETO DE LEI N° 6.770, DE 2002

Dispõe sobre a aplicação dos recur
sos originários da Contribuição de inter
venção no Domínio Econômico - CIDE,
incidente sobre a importacão e a comer
cialização de petróleo e seus derivados,
gás natural e seus derivados, e álcool etí
lico combustível. atendendo o disposto
no § 2° do art. 1° da Lei n° 10.336, de 19
de dezembro de 2001. cria o Fundo Naci
onal de Infra-estrutura de Transportes 
FNIT, e dá outras providências

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei estabelece os critérios e diretri

zes para aplicação dos recursos arrecadados por
meio da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE, incidente sobre a importação e a
comercialização de petróleo e seus derivados, gás
natural e seus derivados, e álcool etílico combustível,
instituída pela Lei n° 10.336, de dezembro de 2001,
nos termos da Emenda Constitucional nO 33, de 2001 ,
que alterou a redação dos artigos 149 e 177 da Cons
tituição e cria o Fundo Nacional de Infra-estrutura de
Transportes - FNIT.

Art. 2° A aplicação do produto da arrecadação
da Cide incidente sobre a importação e a comerciali
zação de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados, e álcool etílico combustível atenderá
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às destinações determinadas pelo inciso 1° do § 4° do
art. 177 da Constituição e obedecerá aos critérios e
diretrizes estabelecidos nesta lei.

Art. 3° Os subsídios a preços ou transporte de
álcool combustível, de gás natural e seus derivados e
de derivados de petróleo a serem custeados com re
cursos da Cide, conforme estabelece a alínea a do in
ciso 11 do § 4° O do art. 177 da Constituição, deverão
estar autorizados por leis específicas originadas de
proposições do Conselho Nacional de Política Ener
gética - CNPE, aprovadas pelo Congresso Nacional,
nos termos do parágrafo único do art. 73 da Lei n°
9.478, de 6 de agosto de 1997 e referirem-se a fatos
geradores posteriores à entrada em vigor da Lei n°
10.363, de 2001.

Parágrafo único. A partir do exercício de 2003, os
recursos provenientes de arrecadação da Cide não po
derão ser destinados a pagamentos de quaisquer sal
dos devedores referentes à Conta Petróleo, inst~uída

pela Lei n° 4.452, de 5 de novembro de 1969 e extinta
nos termos do art. 74 da lei n° 9.478, de 1997.

Art. 4° Os projetos ambientais relacionados com
a indústria do petróleo e do gás a serem contempla
dos com recursos da Cide, conforme estabelece a alí
nea b do inciso 11 do § 4° do art. 177 da Constituição
Federal, serão administrados pelo Ministério do Meio
Ambiente e abrangerão:

I - o monitoramento, controle e fiscalização de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

11 - o desenvolvimento de planos de contingên
cia locais e regionais para situações de emergência;

11 - o desenvolvimento de estudos de avaliação
e diagnóstico e de ações de educação ambiental em
áreas ecologicamente sensíveis ou passíveis de im
pacto ambiental:

IV - o apoio ao desenvolvimento de instrumen
tos de planejamento e proteção de unidades de con
servação costeiras. marinhas e de águas interiores:

V - o fomento a projetos voltados para a preser
vação' revitalização e recuperação ambiental em áre
as degradadas pelas atividades relacionadas à indús
tria de petróleo e de seus derivados e do gás e seus
derivados:

VI - o fomento a projetos voltados à gestão, pre
servação e recuperação das florestas e dos recursos
genéticos em áreas de influência de atividades relaci
onadas à indústria de petróleo e de seus derivados e
do gás e seus derivados.

§ 1° Os recursos da Cide não poderão ser apli
cados em projetos e ações definidos como de respon
sabilidade dos concessionários nos respectivos con-

tratos de concessão, firmados com a Agência Nacio
nal de Petróleo.

§ 2° Os projetos ambientais referidos no caput
poderão receber complementarmente, recursos de
que trata o inciso 11 do § 2° do art. 50 da Lei n° 9.478,
de 1997.

Art. 5° A aplicação dos recursos da Cide em pro
gramas de investimento na infra-estrutura de trans
portes, em parcela anual do produto da sua arrecada
ção estabelecida, a cada quatro anos, pelas leis insti
tuidoras dos planos plurianuais de que trata o § 1° do
art. 165 da Constituição Federal, em percentual nun
ca inferior a setenta e cinco por cento, abrangerá a in
fra-estrutura aquaviária, ferroviária, portuária, rodo
viária, e multimodal, de responsabilidade da União,
inclusive nos seus componentes delegados a Esta
dos, ao Distrito Federal e a Municípios, atenderá a um
ou mais dos objetivos definidos no art. 6° e far-se-á
em ações relativas a:

I - planejamento e pesquisa, estudos e proje
tos, regulação e fiscalização;

11 - manutenção, restauração e reposição do
patrimônio constituído pelas ferrovias, hidrovias, ro
dovias, sistemas ferroviários metropolitanos, portos e
terminais;

111 - eliminação de pontos críticos que afetem a
segurança de pessoas e bens no tráfego ao longo das
vias e na operação dos portos e de outros terminais;

IV - melhoramento e ampliação de capacidade
das vias e terminais existentes, objetivando atender a de
manda reprimida na movimentação de pessoas e bens;

V - construção e instalação de novas vias e ter
minais, com prioridade para conclusão de empreendi
mentos iniciados, mediante avaliação econômica do
retorno dos investimentos em função da demanda de
tráfego.

§ 1° Incluem-se no inciso V:
I - a construção de eclusas para viabilizar ou

perenizar a navegação fluvial, ainda que associadas
a projetos destinados a propiciar usos específicos de
recursos hídricos;

11 - a implantação de empreendimentos de inte
resse da defesa nacional.

§ 2° O percentual estabelecido no caput preva
lecerá na ausência da disciplinação da matéria pelos
PPA.

Art. 6° A aplicação dos recursos da Cide nos
programas de infra-estrutura de transportes terá
como objetivos essenciais a redução do consumo de
combustíveis automotivos, o atendimento mais eco
nômico da demanda de transporte de pessoas e

._--_._----_.~~._'-, ..•
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bens, a segurança e o conforto dos usuários, a dimi
nuição do tempo de deslocamento dos usuários do
transporte público coletivo, a melhoria da qualidade
de vida da população, a redução das deseconomias
dos centros urbanos e a menor participação dos fre
tes e dos custos portuários e de outros terminais na
composição final dos preços dos produtos de consu
mo interno e de exportação.

Art. ]O Ressalvado o pagamento do principal de
operações de crédito destinadas ao financiamento de
investimentos inclusos na programação orçamentária
no âmbito do Ministério dos Transportes que forem
contratadas a partir do exercício de 2003, os recursos
da Cide a serem aplicados em programas de infra-es
trutura de transportes destinam-se exclusivamente
ao pagamento de despesas classificáveis como in
vestimentos, inclusive as relativas a estudos e proje
tos e atividades de fiscalização e regulação, ou classi
ficáveis como inversões financeiras, desde que relati
vas à participação da União no capital de empresas
estatais federais vinculada à realização de investi
mentos na infra-estrutura de transportes discrimina
dos nas leis orçamentárias.

Parágrafo único. Excepcionalmente no exercício
de 2003, os recursos da Cide de que trata este artigo
poderão ser destinados para o pagamento de despe
sas classificáveis como pessoal e encargos sociais,
juros e encargos da dívida. Outras Despesas Corren
tes e Amortização da Dívida, bem como para a forma
ção de Reserva de Contingência! por cento do seu to
tal seja destinado para o pagamento das despesas
discriminadas no caput.

Art. 8° É vedada a aplicação de recursos da
Cide em investimentos definidos como de responsa
bilidade dos concessionários nos contratos de con
cessão e de arrendamento de ativos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. O disposto no caput não se
aplica, aos investimentos públicos destinados a com
plementar obrigações de concessionários, desde que
previstos nos respectivos contratos de concessão.

Art. 9° Recursos da Cide, em percentual não in
ferior a vinte e cinco por cento da parcela estabeleci
da no art. 5° também serão aplicados na complemen
tação de investimentos em projetos de infra-estrutura
de transportes metropolitana e urbana de responsabi
lidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios, que constem dos respectivos planos diretores
de desenvolvimento urbano e de transportes e apre
sentem comprovada contribuição para a eliminação

dos congestionamentos de tráfego e redução do con
sumo de combustíveis.

§ 1° Os projetos de infra-estrutura de transpor
tes a que se refere o caput deverão ser submetidos,
pelo Secretário Especial de Desenvolvimento Urbano
da Presidência da República, à aprovação do Conse
lho Nacional de Integração das Políticas de Transpor
tes -CONIT.

§ 2° Os recursos a que se refere o caput serão
destinados aos governos estaduais, do Distrito Fede
ralou municipais, mediante convênios que estabele
çam as contrapartidas locais e formas de execução
dos respectivos empreendimentos.

Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de
Infra-estrutura de Transportes - FNIT, vinculado ao
Ministério dos Transportes, destinado a financiar pro
gramas de investimento em infra-estrutura de trans
portes.

§ 1° O FNIT é um fundo contábil, de natureza fi
nanceira, ao qual se aplica a norma contida no art. 73
da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, e que obser
vará, em suas programações orçamentárias, diretri
zes aprovadas pelo Conselho Nacional de Integração
das Políticas de Transportes - CONIT, instituído pela
Lei n° 10.233, de 6 de junho de 2001 .

§ 2° Decreto do Presidente da República adap
tará a composição e a estrutura do COMI às atribui
ções estabelecidas no parágrafo anterior e estabele
cerá os regulamentos necessários à administração e
ao funcionamento do FNIT.

§ 3° Farão parte do CONIT pelo menos três re
presentantes dos principais segmentos não-governa
mentais do setor de transportes.

Art. 11. Constituem recursos do FNIT:
I - a parcela do produto da arrecadação da Cide

de que trata o art. 5° desta lei;
11 - contribuições e doações originárias de insti

tuições nacionais, estrangeiras ou internacionais:
111 - financiamentos de instituições nacionais,

estrangeiras e internacionais de crédito;
IV - os saldos de exercícios anteriores;
V - outros recursos destinados ao financiamen

to de investimentos no âmbito da sua programação,
nas leis orçamentárias anuais;

§ 1° Os recursos do FNIT terão aplicação multi
modal, na forma da Lei Orçamentária Anual, atenden
do aos objetivos estabelecidos no art. 6°.

§ 2° A disponibilização para o FNIT dos recursos
de que trata o inciso I far-se-á cada decêndio, em
montante não inferior a noventa por cento do produto
da arrecadação da Cide ocorrida no decêndio imedia-
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tamente anterior, respeitada a participação relativa na
programação orçamentária à conta destes recursos.

§ 3° Os recursos dos financiamentos referidos
no inciso 111 deste artigo serão aplicados exclusiva
mente nos programas ou projetos a que forem desti
nados, nos termos dos respectivos contratos.

Art. 12. A administração da infra-estrutura viária
em federal e a operação dos transportes sob controle
da União serão exercidas preferencialmente de forma
descentralizada, promovendo-se sua transferência,
sempre que possível, a entidades públicas e de ou
tros entes da Federação, mediante delegação, ou à
iniciativa privada, mediante regime de concessão,
permissão ou autorização, respeitada a legislação
pertinente.

Art. 13. Às despesas a que se refere o inciso 11 do
§ 4° do art. 177 da Constituição, quando custeadas com
recursos da contribuição de que trata o mesmo § 4° do
art. 177 da Constituição, instituída pela Lei n° 10.336,
de 2001 , aplica-se o disposto no § 2° do art. 9° da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 14. Os artigos 5° e 8° da Lei n° 10.336, de 19
de dezembro de 2001,

passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5° A Cide terá, na importação e na comerci
alização no mercado interno, as seguintes alíquotas
específicas:

I - gasolina, R$ 860,00 por m3
;

11 - diesel, R$390,00 por m3
;

111 - querosene de aviação, R$ 92.10 por m3
;

IV - outros querosenes, R$ 92,10 por m3
;

V - óleos combustíveis com alto teor de enxo
fre, R$ 40,90 por t;

VI - óleos combustíveis com baixo teor de en
xofre, R$ 40,90 por t;

VII - gás liquefeito de petróleo, inclusive o deri
vado de gás natural e da nafta, R$ 250,00 por t;

VIII - álcool etílico combustível, R$ 37,20 por m3;

Art. 8° O contribuinte poderá, ainda, deduzir o
valor da Cide, pago na importação ou na comerciali
zação, no mercado interno, dos valores da contribui
ção para o PIS/Pasep e da Cofins devidos na comer
cialização, no

mercado interno, dos produtos referidos no art.
5°, até o limite de, respectivamente:

I - R$49,90 e R$230,1 Opor m 3
, no caso de ga

solinas;
11 - R$ 30,30 e R$139,70 por m3

, no caso de di
esel;

111 - R$16,30 e R$75,80 por m3 no caso de que
rosene de aviação;

IV - R$16,30 e R$ 75,80 por m3
, no caso dos

demais querosenes;
V - R$14,50 e R$ 26,40 por t, no caso de óleos

combustíveis com alto teor de enxofre;
VI - R$14,50 e R$ 26,40 por t, no caso de óleos

combustíveis com baixo
teor de enxofre;
VII -R$44,40e R$205,60port, no caso de gás

liquefeito de petróleo inclusive derivado de gás natu
ral e de nafta;

VII - R$13,20 e R$ 24,00 por m3
, no caso de ál

cool etílico combustível;
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação
Sala das Sessões, em 11 de dezembro de 2002.

- João Almeida, Vice-Líder do PSDB; Waldemir
Moka, Vice-Líder do PMDB; João Paulo, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer à emenda de
plenário, em substituição à Comissão de Viação e
Transportes, ao Sr. Carlos Santana.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a emenda substitutiva, que
vamos acatar, procura reparar erro que a Assembléia
Nacional Constituinte cometeu em 1988, ao extinguir
o antigo Imposto Rodoviário. Agora, esses recursos
vão ser destinados realmente para repor a malha ro
doviária.

O entendimento da Comissão de Viação e
Transportes é atualmente o da multimodalidade. Te
mos de entender que transporte não é só rodovia.
Transporte é ferrovia, cabotagem, metrô. Hoje, todas
as cidades passam por uma crise, com a falta de in
vestimentos nesse setor. Nenhum Governador tem
condições de investir em metrô, a exemplo do Rio de
Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

Assim sendo, acatamos a emenda substitutiva e
pedimos prioridade para a sua votação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
precisamos de cópia para estudar a questão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Já foram
distribuídas e agora chegam algumas cópias a V.Exa.

-----------,--_._._..•.......•..,....,..._--_._..•..
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer à emenda de Plenário,
em substituição à Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, ao Sr. Lu::iano Pizzatto.

O SR. LUCIANO PIZZATIO (PFL - PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou há doze
anos nesta Casa e creio que construi um relaciona
mento com todos os partidos baseado na credibili
dade e na lealdade.

Após ouvir o Deputado Fernando Gabeira,
considero que o substitutivo até leva em considera
ção o setor de meio ambiente, mas ao só privilegiar
um setor com determinação de percentuais, mesmo
que isso possa ser resgatado no PPA, todo o esfor
ço lógico, claro, transparente do relatório aprovado
na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias foi perdido.

Portanto, Sr. Presidente, em respeito ao próxi
mo Governo do Presidente Lula, abdico da relatoria
e solicito a V.Exa. que indique outro Relator.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência cumprimenta o Deputado Luciano Pizzatto
pela sempre correta atuação nesta Casa, defensor
claro que é não apenas das causas ambientais, mas
de outras grandes causas, sempre em defesa do
povo brasileiro. Esta é uma decisão pessoal, que
tem, obviamente, as suas razões, e cabe à Presi
dência respeitá-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputa
do Arlindo Chinaglia, convido V.Exa. para, com a re
núncia do ilustre Deputado Luciano Pizzatto, ofere
cer parecer à Emenda substitutiva apresentada em
Plenário, em nome da Comissão que V.Exa. tão bem
representa e abrilhanta nesta Casa, a de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Trata-se de
projeto que V. Exa. certamente conhece.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Parlamentares, respeitando tanto
a opinião do Deputado Fernando Gabeira quanto a
atitude do Deputado Luciano Pizzatto, que entendo,
após ouvir o Líder de minha bancada, sinto-me à
vontade para emitir parecer favorável à matéria.

Em homenagem às ponderações dos dois De
putados já mencionados, Luciano Pizzatto e Fernan
do Gabeira, e também a todos os Parlamentares,
que seguramente prestaram atenção e se sensibili
zaram com as palavras aqui proferidas, quero dizer

que o percentual está fixado no caput do artigo, que
também já foi aqui mencionado.

Porém, o seu § 2° diz que o percentual estabe
lecido no caput prevalecerá na ausência da discipli
nação da matéria pelo PPA. Isso significa que, no
Plano Plurianual, há a possibilidade de a matéria ser
disciplinada. Caso isso não ocorra, e somente assim,
é que prevalecerão os percentuais aqui já citados.

A partir dessas últimas reflexões, que já foram fei
tas anteriormente e seguramente o serão no futuro,
como Relator assumo o compromisso de me inteirar da
evolução do assunto e militar com os dois Deputados,
atendendo à orientação da bancada de meu partido.

Reitero que, nessas condições, nosso parecer
é favorável, e peço preferência para a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para
oferecer parecer à emenda substitutiva de Plenário,
em substituição à Comissão de Minas Energia, con
cedo a palavra ao Deputado Eliseu Resende.

O SR. ELlSEU RESENDE (PFL - MG. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, em nome da Comissão de Minas e Energia, o
parecer é favorável à regulação da matéria, confor
me nossa exposição anterior.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para
oferecer parecer à emenda substitutiva de Plenário,
em substituição à Comissão de Finanças e Tributa
ção, concedo a palavra ao Sr. Deputado Custódio
Mattos

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, nada a opor quanto à adequação finan
ceira orçamentária da emenda.

Solicitamos ainda preferência para sua votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para
oferecer parecer à emenda substitutiva de Plenário
em substituição à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, concedo a palavra ao Sr. Deputa
do Professor Luizinho

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, a matéria está escrita em boa técnica le
gislativa e atende aos requisitos de juridicidade e
constitucionalidade. Portanto, nosso parecer é favo
rável à emenda substitutiva ao Projeto de Lei n°
6.670/02.

Pedimos ainda preferência para sua votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Pas
sa-se à votação da matéria.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há so
bre a Mesa o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Requeremos a V. Exa., nos termos do art. 161, §

2° do Regimento Interno. Destaque para votação em
separado do art. 14 da Emenda Substitutiva n° 01 de
Plenário.

Sala das Sessões, dezembro de 2002. - Assi
na: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos, em primeiro lugar, a proposta dos Re
latores das Comissões de Viação e Transporte; e de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
para que a votação da matéria se dê pela emenda de
plenário sobre o substitutivo da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos a Emenda Substitutiva de Plenário n°
01, com parecer pela aprovação, ressalvado o desta
que:

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei estabelece os critérios e diretri
zes para aplicação dos recursos arrecadados por
meio da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE, incidente sobre a importação e a
comercialização de petróleo e seus derivados, gás
natural e seus derivados, e álcool etílico combustível,
instituída pela Lei n° 10.336, de dezembro de 2001,
nos termos da Emenda Constitucional n° 33, de 2001 ,
que alterou a redação dos artigos 149 e 177 da Cons
tituição e cria o Fundo Nacional de Infra-estrutura de
Transportes - FNIT.

Art. 2° A aplicação do produto da arrecadação
da Cide incidente sobre a importação e a comerciali
zação de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados, e álcool etílico combustível atenderá
às destinações determinadas pelo inciso 11 do § 4° do
art. 177 da Constituição e obedecerá aos critérios e
diretrizes estabelecidos nesta lei.

Art. 3° Os subsídios a preços ou transporte de
álcool combustível, de gás natural e seus derivados e
de derivados de petróleo a serem custeados com re
cursos da Cide, conforme estabelece a alínea a do in
ciso 11 do § 4° O do art. 177 da Constituição, deverão
estar autorizados por leis específicas originadas de

....._--------_._-_._---

proposições do Conselho Nacional de Política Ener
gética - CNPE, aprovadas pelo Congresso Nacional,
nos termos do parágrafo único do art. 73 da Lei n°
9.478, de 6 de agosto de 1997 e referirem-se a fatos
geradores posteriores à entrada em vigor da Lei n°
10.363, de 2001.

Parágrafo único. A partir do exercício de 2003, os
recursos provenientes de arrecadação da Cide não po
derão ser destinados a pagamentos de quaisquer sal
dos devedores referentes à Conta Petróleo, instituída
pela Lei n° 4.452, de 5 de novembro de 1969 e extinta
nos termos do art. 74 da Lei n° 9.478, de 1997.

Art. 4° Os projetos ambientais relacionados com
a indústria do petróleo e do gás a serem contempla
dos com recursos da Cide, conforme estabelece a alí
nea b do inciso 11 do § 4° do art. 177 da Constituição
Federal, serão administrados pelo Ministério do Meio
Ambiente e abrangerão:

I - o monitoramento, controle e fiscalização de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

11 - o desenvolvimento de planos de contingên
cia locais e regionais para situações de emergência;

111 - o desenvolvimento de estudos de avaliação
e diagnóstico e de ações de educação ambiental em
áreas ecologicamente sensíveis ou passíveis de im
pacto ambiental:

IV - o apoio ao desenvolvimento de instrumen
tos de planejamento e proteção de unidades de con
servação costeiras, marinhas e de águas interiores;

V - o fomento a projetos voltados para a preser
vação, revitalização e recuperação ambiental em áre
as degradadas pelas atividades relacionadas à indús
tria de petróleo e de seus derivados e do gás e seus
derivados:

VI - o fomento a projetos voltados à gestão, pre
servação e recuperação das florestas e dos recursos
genéticos em áreas de influência de atividades relaci
onadas à indústria de petróleo e de seus derivados e
do gás e seus derivados.

§ 1° Os recursos da Cide não poderão ser apli
cados em projetos e ações definidos como de respon
sabilidade dos concessionários nos respectivos con
tratos de concessão, firmados com a Agência Nacio
nal de Petróleo.

§ 2° Os projetos ambientais referidos no caput
poderão receber complementarmente, recursos de
que trata o inciso 11 do § 2° do art. 50 da Lei n° 9.478,
de 1997.

Art. 5° A aplicação dos recursos da Cide em pro
gramas de investimento na infra-estrutura de trans
portes, em parcela anual do produto da sua arrecada-

----_...._.•_..._-~,--_._--_ •.....
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ção estabelecida, a cada quatro anos, pelas leis insti
tuidoras dos planos plurianuais de que trata o § 1° do
art. 165 da Constituição Federal, em percentual nun
ca inferior a setenta e cinco por cento, abrangerá a in
fra-estrutura aquaviária, ferroviária, portuária, rodo
viária, e multimodal, de responsabilidade da União,
inclusive nos seus componentes delegados a Esta
dos, ao Distrito Federal e a Municípios, atenderá a um
ou mais dos objetivos definidos no art. 6° e far-se-á
em ações relativas a:

I - planejamento e pesquisa, estudos e proje
tos, regulação e fiscalização;

11 - manutenção, restauração e reposição do
patrimônio constituído pelas ferrovias, hidrovias, ro
dovias, sistemas ferroviários metropolitanos, portos e
terminais;

111 - eliminação de pontos críticos que afetem a
segurança de pessoas e bens no tráfego ao longo das
vias e na operação dos portos e de outros terminais;

IV - melhoramento e ampliação de capacidade
das vias e terminais existentes, objetivando atender
a demanda reprimida na movimentação de pessoas
e bens;

V - construção e instalação de novas vias e ter
minais, com prioridade para conclusão de empreendi
mentos iniciados, mediante avaliação econômica do
retorno dos investimentos em função da demanda de
tráfego.

§ 1° Incluem-se no inciso V:

I - a construção de eclusas para viabilizar ou
perenizar a navegação fluvial, ainda que associadas
a projetos destinados a propiciar usos específicos de
recursos hídricos;

II - a implantação de empreendimentos de inte
resse da defesa nacional.

§ 2° O percentual estabelecido no caput preva
lecerá na ausência da disciplinação da matéria pelos
PPA.

Art. 6° A aplicação dos recursos da Cide nos
programas de infra-estrutura de transportes terá
como objetivos essenciais a redução do consumo de
combustíveis automotivos, o atendimento mais eco
nômico da demanda de transporte de pessoas e
bens, a segurança e o conforto dos usuários, a dimi
nuição do tempo de deslocamento dos usuários do
transporte público coletivo, a melhoria da qualidade
de vida da população, a redução das deseconomias
dos centros urbanos e a menor participação dos fre
tes e dos custos portuários e de outros terminais na
composição final dos preços dos produtos de consu
mo interno e de exportação.

Art. 7° Ressalvado o pagamento do principal de
operações de crédito destinadas ao financiamento de
investimentos inclusos na programação orçamentária
no âmbito do Ministério dos Transportes que forem
contratadas a partir do exercício de 2003, os recursos
da Cide a serem aplicados em programas de infra-es
trutura de transportes destinam-se exclusivamente
ao pagamento de despesas classificáveis como in
vestimentos, inclusive as relativas a estudos e proje
tos e atividades de fiscalização e regulação, ou classi
ficáveis como inversões financeiras, desde que relati
vas à participação da União no capital de empresas
estatais federais vinculada à realização de investi
mentos na infra-estrutura de transportes discrimina
dos nas leis orçamentárias.

Parágrafo único. Excepcionalmente no exercício
de 2003, os recursos da Cide de que trata este artigo
poderão ser destinados para o pagamento de despe
sas classificáveis como Pessoal e Encargos Sociais,
Juros e Encargos da Dívida, Outras Despesas Cor
rentes e Amortização da Dívida, bem como para a for
mação de Reserva de Contingência por cento do seu
total seja destinado para o pagamento das despesas
discriminadas no caput.

Art. 8° É vedada a aplicação de recursos da
Cide em investimentos definidos como de responsa
bilidade dos concessionários nos contratos de con
cessão e de arrendamento de ativos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. O disposto no caput não se
aplica, aos investimentos públicos destinados a com
plementar obrigações de concessionários, desde que
previstos nos respectivos contratos de concessão.

Art. 9° Recursos da Cide, em percentual não in
ferior a vinte e cinco por cento da parcela estabeleci
da no art. 5°, também serão aplicados na complemen
tação de investimentos em projetos de infra-estrutura
de transportes metropolitana e urbana de responsabi
lidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios, que constem dos respectivos planos diretores
de desenvolvimento urbano e de transportes e apre
sentem comprovada contribuição para a eliminação
dos congestionamentos de tráfego e redução do con
sumo de combustíveis.

§ 1° Os projetos de infra-estrutura de transpor
tes a que se refere o caput deverão ser submetidos,
pelo Secretário Especial de Desenvolvimento Urbano
da Presidência da República, à aprovação do Conse
lho Nacional de Integração das Políticas de Transpor
tes - CONIT.
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§ 2° Os recursos a que se refere o caput serão
destinados aos governos estaduais, do Distrito Fede
ralou municipais, mediante convênios que estabele
çam as contrapartidas locais e formas de execução
dos respectivos empreendimentos.

Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Infra-es
trutura de Transportes - FNIT, vinculado ao Ministério
dos Transportes, destinado a financiar programas de
investimento em infra-estrutura de transportes.

§ 1° O FNIT é um fundo contábil, de natureza fi
nanceira, ao qual se aplica a norma contida no art. 73
da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, e que obser
vará, em suas programações orçamentárias, diretri
zes aprovadas pelo Conselho Nacional de Integração
das Políticas de Transportes - CONll, instituído pela
Lei n° 10.233, de 6 de junho de 2001.

§ 2° Decreto do Presidente da República adap
tará a composição e a estrutura do CONIT às atribui
ções estabelecidas no parágrafo anterior e estabele
cerá os regulamentos necessários à administração e
ao funcionamento do FNIT.

§ 3° Farão parte do CONIT pelo menos três re
presentantes dos principais segmentos não-governa
mentais do setor de transportes.

Art. 11. Constituem recursos do FNIT:
I - a parcela do produto da arrecadação da Cide

de que trata o art. 5° desta lei;
11 - contribuições e doações originárias de insti

tuições nacionais, estrangeiras ou internacionais:
111 - financiamentos de instituições nacionais,

estrangeiras e internacionais de crédito;
IV - os saldos de exercícios anteriores;
V - outros recursos destinados ao financiamen

to de investimentos no âmbito da sua programação,
nas leis orçamentárias anuais;

§ 1° Os recursos do FNIT terão aplicação multi
modal, na forma da Lei Orçamentária Anual, atenden
do aos objetivos estabelecidos no art. 6°.

§ 2° A disponibilização para o FNIT dos recursos
de que trata o inciso I, far-se-á a cada decêndio, em
montante não inferior a noventa por cento do produto
da arrecadação da Cide ocorrida no decêndio imedia
tamente anterior, respeitada a participação relativa na
programação orçamentária à conta destes recursos.

§ 3° Os recursos dos financiamentoS referidOS
rio inciso 111 deste artigo serão aplicados exclusiva
mente nos programas ou projetos a que forem desti
nados, nos termos dos respectivos contratos.

Art. 12. A administração da infra-estrutura viária
federal e a operação dos transportes sob controle da
União serão exercidas preferencialmente de forma

descentralizada, promovendo-se sua transferência,
sempre que possível a entidades públicas e de outros
entes da Federação, mediante delegação, ou à iniciati
va privada, mediante regime de concessão permissão
ou autorização, respeitada a legislação pertinente.

Art. 13. Às despesas a que se refere o inciso 11
do § 4° do art. 177 da

Constituição, quando custeadas com recursos
da contribuição de que trata o mesmo § 4° do art. 177
da Constituição, instituída pela Lei n° 10.336, de
2001, aplica-se o disposto no § 2° do art. 9° da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 14. Os artigos 5° e BO da Lei n° 10.336, de 19
de dezembro de 2001, passam a vigorar com a se
guinte redação:

Art. 5° A Cide terá, na importação e na comerci
alização no mercado interno, as seguintes alíquotas
específicas:

I - gasolina, R$B60,00 por m3
;

11 - diesel, R$390,00 por m3
;

111 - querosene de aviação, R$92,10 por m3
;

IV - outros querosenes, R$92,1 Opor m3
;

V - óleos combustíveis com alto teor de enxo
fre, R$40,90 por t;

VI - óleos combustíveis com baixo teor de en
xofre, R$40,90 por t;

VII - gás liquefeito de petróleo, inclusive o deri
vado de gás natural e da nafta, R$ 250,00 por t;

VIII - álcool etílico combustível, R$37,20 por

Art. BO. O contribuinte poderá, ainda, deduzir o
valor da Cide, pago na importação ou na comerciali
zação, no mercado interno, dos valores da contribui
ção para o PIS/Pasep e da Cofins devidos na comer
cialização, no mercado interno, dos produtos referi
dos no art. 5°, até o limite de, respectivamente:

I - R$ 49,90 e R$ 230,10 por m3
, no caso de ga

solinas;
11 - R$30,30e R$139,70por m3

, no caso de diesel;
111 - R$16,30 e R$75,BO por m 3

, no caso de que
rosene de aviação;

IV - R$16,30 e R$ 75,BO por m3
, no caso dos

demais querosenes;
V - R$14,50 e R$ 26,40 por t, no caso de óleos

combustíveis com alto teor de enxofre;
VI - R$14,50 e R$26,40 port, no caso de óleos

combustíveis com baixo teor de enxofre;
VII - R$ 44,40 e R$ 205,60 por t, no caso de gás

liquefeito de petróleo inclusive derivado de gás natu
ral e de nafta;
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VII - R$13,20 e R$ 24,00 por m 3
, no caso de ál- Requeremos a V.Exa., nos termos regimentais,

cool etílico combustível; votação nominal para o destaque para votação em
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua separado do art. 14 da emenda de Plenário.

Assinam: José Carlos Aleluia, PFL; Ronaldopublicação. .
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA -Sr. Presidente, Caiado, PFL; Arnaldo Faria de Sá, PTB; Moronl

Torgan, PFL; Werner Wanderer, PFL; José Thomaz
peço a palavra pela ordem. Nonô, PFL; Celcita Pinheiro, PFL; Laura Carneiro,

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem PFL; Celso Russomanno, PPB; Pedro Canedo, Blo-
V.Exa. a palavra. co Parlamentar PUPSL; Miro Teixeira, Bloco Parla-

O SR.INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela mentar PDT/PPS; Paulo Magalhães, PFL; Clovis
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Queiroz, PFL; Crescêncio Pereira Jr., PFL; Léo
Partido da Frente Liberal acertou que votaria contra. Alcãntara, PSDB; Jairo Carneiro, PFL.
Somos contra a criação de impostos. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Peço à

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs. Secretaria-Geral que faça conferência, porque o re-
Deputados que a aprovam permaneçam como se en- querimento não é assinado por Lideranças partidári-
contram. (Pausa.) as, mas por Parlamentares e, aparentemente, alcan-

Aprovada, com o voto contrário do Partido da çam o número regimental para essa verificação.
Frente Liberal e de outros Parlamentares que aqui se O SR. DARCíSIO PERONDI _ Sr. Presidente,
manifestaram. peço a palavra pela ordem.

Estão prejudicadas: a proposição inicial (Proje- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
to de Lei nO 6.770, de 2002); o Projeto de Lei n° 6.874, VExa. a palavra.
de 2002, apensado; e o Substitutivo oferecido pela O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB _ RS. Pela
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, na
e Minorias. votação anterior, votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se O SR. PROFESSOR LUIZINHO _ Sr. Presiden-
ao destaque. te, peço a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem
dente, peço a palavra pela ordem. VExa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
VExa. a palavra. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. requerimento foi apresentado em que momento?
Pela ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Chegou à
te, há um pedido de votação nominal do destaque Mesa antes da votação, mas esse requerimento de
para o aumento de imposto. votação nominal tem que ser submetido ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - No mo - Só haverá votação nominal, obviamente, se o Plená-
mento adequado, Deputado José Carlos Aleluia, rio aprovar esse requerimento.
anunciarei o requerimento. O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre te, queremos encaminhar contrariamente.
a mesa destaque para votação em separado nos se- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Mas che-
guintes termos: gou à Mesa em tempo hábil.

Senhor Presidente, O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Tudo bem,
Requeremos a V. Exa., nos termos do art. 161, § Sr. Presidente, gostaríamos que V. Exa. consultasse

2° do Regimento Interno. Destaque para votação em os Líderes.
separado do art. 14 da Emenda Substitutiva nO 01 de O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi-
Plenário. dente, peço a palavra pela ordem.

Sala das Sessões, em dezembro de 2002. - O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
Assina: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL. VExa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Comunico O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
ao plenário que chega à Mesa o seguinte requerimento: Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

Senhor Presidente, te, estamos pedindo votação nominal. Se VExa. sub-
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mete à votação nominal ou à simbólica, tira o direito
regimental da iniciativa autônoma.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, tem que ter votação no plenário, não é automático.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não, De
putado Professor Luizinho, V.Exa. não tem razão.
VExa. apresenta à Mesa um requerimento no qual re
quer a votação nominal para o destaque.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Obvia

mente, tenho que submeter ao Plenário, porque não
será o número de assinaturas que definirá se a vota
ção é nominal. Senão a Minoria poderia determinar as
votações. Serei bem didático. V. Exa. requer votação
nominal. O requerimento de V.Exa. tem amparo regi
mental e será submetido ao Plenário. Não há outro
caminho.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
para discutir a matéria, quando for oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Darei em
seguida a palavra a V.Exa., que já a havia solicitado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Submeto
à votação do Plenário o requerimento que propõe vo
tação nominal.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, so
bre essa matéria, gostaria de dizer, em primeiro lugar,
que esse não é um requerimento sequer do PFL, mas
de Deputados de vários partidos que, de forma autô
noma, querem votação nominal. Foge de qualquer
acordo de Lideranças. Aliás, as Lideranças freqüente
mente fazem acordos que não vêm ao encontro da
que�esque são em má hora liderados. Esse é um dos
casos.

Passo a ler:

"Seção 11
Das Modalidades e Processos de Vo

tação
Art. 185. Pelo processo simbólico, que

será autorizado na votação das proposições
em geral, o Presidente, ao anunciar a vota-

ção de qualquer matéria, convidará os Depu
tados a favor a permanecerem sentados e
proclamará o resultado manifesto dos votos.

§ 3° Se seis centésimos dos membros
da Casa ou Líderes que representem esse
número apoiarem o pdido, proceder-se-á en
tão à votação através do sistema nominal".

É imperativo, taxativo e claro.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputa
do José Thomaz Nonô, VExa. refere-se à outra eta
pa da votação. Estamos num momento preliminar da
votação. Isso me parece claro. O requerimento so
bre a mesa propõe que a votação seja nominal.
Esse requerimento é submetido ao Plenário. Se
aprovado, a votação será nominal. Se não, quando
VExa. fala da verificação, ela só poderá ocorrer
após a votação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - É evidente
que, se há um pedido de votação nominal, VExa.,
para ser imparcial, corno sempre tem sido, tem que
colocar nominalmente a votação do requerimento. É o
óbvio. Senão V. Exa. estará tirando o direito da Mino
ria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É verda
de, Deputado. Tenho que acatar o direito da Maioria,
respeitando a Minoria.

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado
José Carlos Aleluia precisa aprender a ser Oposição.
S.Exa. está tentando, mas precisa aprender melhor.
Basta ler o art. 186 para ver o processo nominal a ser
utilizado. Isso não é brincadeira. Senão, vejamos:

"Art. 186 .
11 - por deliberação do Plenário, a re

querimento de qualquer Deputado".

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

,--------------_._-,-----



Art. 8° . O contribuinte poderá, ainda, deduzir o
valor da Cide, pago na importação ou na comerciali
zação, no mercado interno, dos valores da contribui
ção para o PIS/Pasep e da Cofins devidos na comer
cialização, no mercado interno, dos produtos referi
dos no art. 5°, até o limite de, respectivamente:

I - R$ 49,90 e R$ 230,10 por m3, no caso de ga
solinas;

11 - R$ 30,30 e R$139,70 por m3
, no caso de di

esel;
111 - R$ 16,30 e R$ 75,80 por m3

, no caso de
querosene de aviação;

IV - R$ 16,30 e R$ 75,80 por m3
, no caso dos

demais querosenes;
V - R$ 14,50 e R$ 26,40 por t, no caso de óleos

combustíveis com alto teor de enxofre;
VI - R$ 14,50 e R$ 26,40 por t, no caso de óleos

combustíveis com baixo teor de enxofre;
VII - R$ 44,40 e R$ 205,60 port, no caso de gás

liquefeito de petróleo inclusive derivado de gás natu
ral e de nafta;

VIII - R$13,20e R$ 24,00 porm 3
, no caso de ál

cool etílico combustível.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os que

forem pela manutenção do dispositivo permaneçam
como se acham. (Pausa.)

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.
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O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se meter a votos o dispositivo destacado:
esse documento for o embasamento de um pedido de "Art. 14. Os artigos 5°e 8° da Lei nO 10.336, de
verificação após a votação simbólica, ele terá o efeito 19 de dezembro de 2001 , passam a vigorar com a se-
que se espera? Basta retirar o requerimento agora, guinte redação:
esperar a votação simbólica e pedir verificação. Art. 5°. A Cide terá, na importação e na comerci-
Pede-se verificação e se apresenta documento com o alização no mercado interno, as seguintes alíquotas
apoio da Casa. específicas:

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - VExa. I - gasolina, R$ 860,00 por m3
;

também é um Parlamentar experiente. É óbvio que, 11 - diesel, R$ 390,00 por m3;

feita qualquer votação por Líder partidário que repre- 111 - querosene de aviação, R$ 92,10 por m3;

sente número regimental de Parlamentares ou por IV _ outros querosenes, R$ 92,10 por m3 ;

Parlamentares com apoiamento, será feita votação V _ óleos combustíveis com alto teor de enxo-
nominal, mas a posteriori. Isso é tão usual nesta fre, R$ 40,90 por t;

Casa. VI - óleos combustíveis com baixo teor de en-
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, xofre, R$ 40,90 por t;

peço a palavra pela ordem. VII _ gás liquefeito de petróleo, inclusive o deri-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem vado de gás natural e da nafta, R$ 250,00 por t;

V.Exa. a palavra. VIII _ álcool etílico combustível, R$ 37,20 por
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela m3.

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Líder do Partido da Frente Liberal não participou des
se entendimento, porque senão não teria feito esse
requerimento neste momento. VExa. tem razão neste
momento.

Agora, no momento da votação do destaque,
qualquer um do Plenário poderá pedir o apoiamento
de trinta Parlamentares. Aí, sim, haverá votação no
minal. Então, é esse o caso.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A explica
ção de V.Exa. me parece clara, Deputado Inocêncio
Oliveira.

Agradeço-lhe por ter feito compreender o Plená
rio melhor do que este Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está reti
rado o requerimento?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Não. Vamos
entrar com um pedido logo após a votação. Vamos pe
dir um apoiamento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - VExa.
não precisa anunciar isso agora. Faça-o no momento
adequado. (Pausa.)

Está retirado o requerimento.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - S.Exas. têm
que perguntar ao Deputado Inocêncio Oliveira como é
que faremos, Sr. Presidente, porque não sabem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa
mos à apreciação do destaque que requer votação
em separado do art. 14 da Emenda Substitutiva nO 01
de Plenário.
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o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Partido da Frente Liberal disse que votaria contra,
mas o Líder, agora, não vai pedir verificação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está
mantido o texto.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verifi
cação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vouverifi
car se o Deputado José Carlos Aleluia tem o apoia
mento.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Tenho o
apoiamento de trinta Parlamentares, os que assina
ram o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai contar aqueles que apóiam o pedido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há apoia
mento necessário. Será feita a verificação.

Com tranqüilidade e seriedade, cumpre-se o
Regimento Interno nesta Casa.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT
vota "sim" e convoca nossos Deputados para virem ao
plenário.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, o Bloco Parlamentar
POT/PPS vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o PFL, para manter sua coe
rência, vota "não".

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, o Partido Trabalhista Brasi
leiro vota "sim" e encaminha favoravelmente.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o PMDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PMDB
vota "sim", pela manutenção do texto.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o PPB vota "sim', pela manutenção
do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PPB
vota "sim".

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, o Bloco Parlamentar
PUPSL vota "sim".

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero dizer a esta Casa que não
podemos votar essa matéria nesse clima de emoção.
Não estamos votando nenhum aumento de imposto.

Estamos fazendo com que a CIDE possa funcio
nar verdadeiramente com o papel para o qual foi cria
da. A CIDE não é imposto. Chama-se Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico e possibilita a re
gulação de preço. O propósito da CIDE é contribuir
para que haja regulação de preço: se o preço do pe
tróleo sobe, a alíquota desce; se o preço desce, a alí
quota sobe.

O que nós votamos o ano passado foi uma alí
quota que apenas permitia a substituição da arreca
dação feita com a antiga PPE. Agora, com a possibili
dade de aumento, criamos as condições de que a
CIDE funcione como contribuição reguladora, verda
deira intervenção no domínio econômico. Não é ne
cessário que seja praticada. Não estamos aumentan
do nenhum imposto. Nós estamos elastecendo o limi
te máximo para que o Presidente da República, se
achar conveniente, em momentos de variação de pre
ço, possa alterar a alíquota. Não é o que foi dito aqui.
Podemos votar com tranqüilidade, com serenidade,
porque não se trata de imposto.

O PSDB vota "sim", Sr. Presidente, pela manu
tenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de dar início a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na

.,-------,~._-------------
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votação anterior, o Deputado Luiz Bittencourt votou
com o partido.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só
para informar à Casa e deixar registrado que o Depu
tado Aloizio Mercadante não compareceu hoje por
que está acompanhando o Presidente Lula em sua vi
agem aos Estados Unidos.

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 (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro prestar uma homenagem aos Prefeitos aqui pre
sentes.

O PFL, por uma questão programática, sempre
foi contra a criação de impostos, taxas e contribui
ções. Vou ser de oposição - como tenho sido -, opo
sição correta, firme e decidida, mas sem radicalizar.
Por outro lado, pela firmeza com que o PT tem defen
dido a criação de impostos, daqui para frente vou ape
lidá-lo de papa-impostos.

O PT já começou a ser governo, está aprenden
do a ser governo, mas tem de aprender a ser vidraça.
Nós, que somos de Situação, passamos sete anos
como vidraça - há um ano somos independentes - e
o PT passou oito anos como estilingue. Chegou o mo
mento da virada: o PT será vidraça; nós, estilingue.

Sr. Presidente, queira ou não, taxa, imposto ou
contribuição é a mesma coisa. Conversei com o Pre
sidente do PT, o Deputado José Dirceu, uma das figu
ras mais importantes da vida política deste País, hoje
referência na vida nacional, e perguntei por que não
deixar para regulamentar a CIDE em abril do próximo
ano quando estivermos fazendo o Plano Plurianual.

Durante a regulamentação, o Deputado Eliseu
Resende sabiamente não quis fixar o limite de 75%
para o setor de transportes, nem a obrigatoriedade de
aplicar 20% no programa do álcool, nem o montante
de recursos para a preservação do meio ambiente,
sobretudo porque, freqüentemente, tem havido aci
dentes na PETROBRAS, uma das maiores empresas
do mundo no ramo, que colocam em risco o nosso
próprio sistema ambiental.

. Sr. Presidente, é preciso que se diga que o povo
vai entender de outra maneira. Se hoje a Contribuição

de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - é
de 50 centavos por litro de gasolina, aumentar para
ao centavos representa 60% de aumento. Não adian
ta dizer que a CIDE vai abaixar ou aumentar de acor
do com o câmbio ou com o aumento do petróleo inter
nacional.

Todos sabem que neste mesmo momento em
que estou falando, a guerra do Iraque pode estar co
meçando, o que infelizmente parece ser irreversível.
Temos de nos preocupar com isso. Se houver guerra, o
petróleo vai disparar no mercado internacional, e a
CIDE vai servir para aumentar o preço do combustível.

Por isso o PFL foi e vai continuar sendo contra a
criação de impostos, taxas e contribuições. Não adi
anta falar que vai servir para amortecer, que tem
como objetivo evitar o aumento preço do combustível.
Ela vai servir para o Governo se defender, para que,
quando houver aumento de combustível no mercado
externo, ele possa usar o aumento de acordo com a
suas necessidades.

Sr. Presidente, por mais respeito e orgulho que
tenhamos pela PETROBRAS, que produz ao% do pe
tróleo consumido no Brasil - nosso consumo atual é
de 1 milhão e aoo mil barris por dia, e a PETROBRAS
produz cerca de 1 milhão e 600 - não entendo por
que motivo pagar pelo produto nacional o mesmo va
lor pago pelo produto importado. A PETROBRAS tem
enorme lucro, pois todos sabemos que o valor do pe
tróleo é de 6 a 7 dólares e é vendido a 24, 25 dólares.
Isso é um absurdo!

A própria empresa nacional que nos orgulha é
responsável pelo aumento dos combustíveis, que têm
grande peso no processo inflacionário. Muitas vezes o
aumento do combustível não é proporcional ao do
preço da carga.

Por isso, a preocupação do PFL é válida.
Vamos continuar vigilantes para que a ânsia, a

volúpia, a vontade desses papa-impostos em aumen
tar impostos não prolifere mais, a partir desta noite,
ou melhor, desta trágica manhã, quando se criaram
tantos impostos em prejuízo do povo brasileiro, que
não suporta carga tributária tão pesada, sobretudo
quando se prometeu o milagre da multiplicação dos
pães com redução da carga tributária.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

Há algum Parlamentar em plenário que ainda
não tenha votado? (Pausa.)

Está encerrada a votação.
O SR. RICARDO FIUZA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Um ins
tante, Deputado Ricardo Fiuza, darei preferência a
V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
anuncia o resultado da votação:

Votaram

SIM:212
NÃO: 86
ABSTENÇÕES: 03
TOTAL:301
É APROVADO O DISPOSITIVO.
PORTANTO, O TEXTO ESTÁ MANTIDO.

Listagem de Votação

Proposição: PL N° 6770/2002 - DVS DO
ARTIGO 14 DA EMENDA SUBSTITUTIVA N° 1 DE
PLENÁRIO
Início Votação: 12/12/200200:41
Fim Votação: 12/12/2002 00:48

Presidiram a Votação: Aécio Neves - 17:25

Resultado da Votação

Sim 212
Não 86
Abstenção 3
Total da Votação: 301

Orientação

PFL - Não
PSDB -Sim
PMDB -Sim
PT -Sim
PPB -Sim
PTS -Sim
PDT/PPS - Sim
PUPSL -Sim
PSB/PCDOB - Sim
Total quorum 302
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PL PLlPSL Sim
Almir Sá PPB Sim

Salomão Cruz PFL Não
Total Roraima: 3

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PPB Não
Eduardo Seabra PTB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
Total Amapá: 3

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Deusdeth Pantoja PFL Não
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Não
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Renildo Leal PTB Sim
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCDOB Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Total Pará:11

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim
Total Amazonas: 3

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT PDT/PPS Sim
Nilton Capixaba PTS Sim
Total Rondonia: 4

ACRE

Clóvis Queiroz PFL Não
João Tota PPB Sim
Márcio Sittar PPS PDT/PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim
Zila Bezerra PTB Sim
Total Acre: 7

TOCANTINS

Antônio Jorge PTS Sim
Darci Coelho PFL Não
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Igor Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Não
Pastor Amarildo PPB Não
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Neiva Moreira PDT PDT/PPS Sim
Pedro Fernandes PFL Não
Total Maranhão: 5

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Crescêncio Pereira Jr. PFL Não
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Não
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Não
Nelson Otoch PSDB Não
Raimundo Gomes de Matos PSDB Não
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não
Total Ceará: 11

PIAuí

Gessivaldo lsaias PMDB Sim
Heráclito Fortes PFL Não
Marcelo Castro PMDB Sim
Mussa Demes PFL Não
Roberto John PT Sim
Total Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Lavoisier Maia PFL Sim
Total Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Armando Abílio PSDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Total Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
Pedro Eugênio PT Sim
Ricardo Fiuza PPB Sim
Total Pernambuco: 8

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Não
Helenildo Ribeiro PSDB Não
José Thomaz Nonô PFL Não
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim
Total Alagoas: 4

SERGIPE

Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Total Sergipe: 2

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PMDB Sim
Eraldo Tinoco PFL Não
Félix Mendonça PTB Sim
Francistônio Pinto PFL Sim
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
João Almeida PSDB Sim
João Leão PPB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
Jorge Khoury PFL Não
José Carlos Aleluia PFL Não
José Rocha PFL Não
Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PMDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Moreira PFL Não
Mário Negromonte PPB Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Braga PFL Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PFL Não
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Waldir Pires PT Sim



54216 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PFL Não
Total Bahia: 29

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSOB Art. 17
Antônio do Valle PMOB Sim
Bonifácio de Andrada PSOB Abstenção
Carlos Mosconi PSOB Sim
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSOB Sim
Eduardo Barbosa PSOB Sim

Eliseu Resende PFL Não
Gilmar Machado PT Sim

Glycon Terra Pinto PMOB Sim
Herculano Anghinetti PPB Não

João Magalhães PMOB Não
João Magno PT Sim
José Militão PTB Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Lima PMOB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires POT POT/PPS Sim
Osmânio Pereira PSOB Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Pimenta da Veiga PSOB Sim
Rafael Guerra PSOB Sim
Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Sim
Silas Brasileiro PMOB Não
Tilden Santiago PT Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSOB Não
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Total Minas Gerais: 33

EspíRITO SANTO

João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL Não
Magno Malta PL PUPSL Sim
Marcus Vicente PPB Não
Nilton Baiano PPB Não
Total Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB Sim
Almerinda de Carvalho PPB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Candinho Mattos PSOB Não
Carlos Santana PT Sim
Or. Heleno PSOB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PPB Sim
Francisco Silva PST Não
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim
João Sampaio POT POT/PPS Sim
Jorge Bittar PT Sim
Laura Carneiro PFL Não
Luiz Sérgio PT Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PSB PSB/PCOOB Sim
Miro Teixeira POT POT/PPS Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Não
Reinaldo Gripp PL PUPSL Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa POT POT/PPS Sim
Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB Sim
Total Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSOB Sim
André Benassi PSOB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSOB Não
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Sim
Antonio Kandir PSOB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Arnaldo Madeira PSOB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PPB Não
Chico Sardelli PFL Não
Corauci Sobrinho PFL Não
De Velasco PSL PUPSL Sim
Or. Evilásio PSB PSB/PCOOB Não
Or. Hélio POT POT/PPS Sim
Ouilio Pisaneschi PTB Sim
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Eduardo Jorge PT Sim
Gilberto Kassab PFL Não
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Eduardo Dado PDT PDT/PPS Sim
João Paulo PT Sim
José Dirceu PT Sim
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Sim
Julio Semeghini PSDB Abstenção
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Não
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Não
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Zé índio PMDB Sim
Total São Paulo: 4

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL Não
Pedro Henry PPB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Não
Teté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSDB Não
Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jofran Frejat PPB Não
Pedro Celso PT Sim
Tadeu Filippelli PMDB Não
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Jovair Arantes PSDB Não

Juquinha PL PUPSL Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Não
Nair Xavier Lobo PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Não
Pedro Canedo PSDB Não
Pedro Chaves PMDB Sim
Roberto Balestra PPB Não
Ronaldo Caiado PFL Não
Vilmar Rocha PFL Não
Total Goiás:13

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT Sim
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB Não
Marisa Serrano PSDB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrossian PPB Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não
Alex Canziani PSDB Não
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PT Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luciano Pizzatto PFL Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Márcio Matos PTB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odílio Balbinotti PSDB Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Não
Total Paraná: 20

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL Não
Carlito Merss PT Sim
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Edinho Bez PMDB Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Fernando Coruja PDT PDT/PPS Sim
Gervásio Silva PFL Não
Hugo Biehl PPB Não
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PPB Não
Leodegar Tiscoski PPB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL Não
Serafim Venzon PDT PDT/PPS Sim
Vicente Caropreso PSDB Sim
Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT PDT/PPS Sim
Alceu Collares PDT PDT/PPS Sim
Ary José Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PPB Abstenção
Beto Albuquerque PSB PSB/PCDOB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Esther Grossi PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB Sim
Fetter Junior PPB Não
Fioravante PT Sim
Henrique Fontana PT Sim
Júlio Redecker PPB Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Sim
Nelson Proença PPS PDT/PPS Sim
Osmar Terra PMDB Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Não
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos PDT PDT/PPS Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Wilson Cignachi PMDB Sim
Total Rio Grande do Sul: 24

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
vou colocar uma placa em cada posto de gasolina

com o anúncio de que a CIDE não passará de 28 cen
tavos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Ricardo Fiuza.

O SR. RICARDO FIUZA (PPB - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas manifestar minha opinião à Casa. Se a
PETROBRAS vender petróleo, gasolina ou óleo no
mercado interno a preço menor do que o internacio
nal, atualmente, com o livre comércio, simplesmente
se vai comprar no Brasil para exportar. Se o preço for
muito mais alto, vai-se importar para vender no Brasil.

Portanto, a PETROBRAS está absolutamente
certa. Não há solução.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação fi
nal do projeto de lei n° 6.770-A, de 2002

Dispõe sobre a aplicação dos recursos originári
os da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco
nômico - Cide incidente sobre a importação e a co
mercialização de petróleo e seus derivados, gás natu
ral e seus derivados, e álcool etílico combustível,
atendendo o disposto no § 2° do art. 1° da Lei n°
10.336, de 19 de dezembro de 2001 , cria o Fundo Na
cional de Infra-estrutura de Transportes - FNIT e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei estabelece os critérios e diretri

zes para aplicação dos recursos arrecadados por
meio da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - Cide incidente sobre a importação e a
comercialização de petróleo e seus derivados, gás
natural e seus derivados, e álcool etílico combustível,
instituída pela Lei n° 10.336, de 19 de dezembro de
2001 , nos termos da Emenda Constitucional nO 33, de
2001, que alterou a redação dos arts. 149 e 177 da
Constituição, e cria o Fundo Nacional de Infra-estru
tura de Transportes - FNIT.

Art. 2° A aplicação do produto da arrecadação
da Cide incidente sobre a importação e a comerciali
zação de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados, e álcool etílico combustível atenderá
às destinações determinadas pelo inciso 11 do § 4° do
art. 177 da Constituição e obedecerá aos critérios e
diretrizes estabelecidos nesta Lei.

Art. 3° Os subsídios a preços ou transporte de
álcool combustível, de gás natural e seus derivados e
de derivados de petróleo a serem custeados com re
cursos da Cide, conforme estabelece a alínea a do in
ciso II do § 4° do art. 177 da Constituição, deverão es
tar autorizados por leis específicas originadas de pro-

-----,----------------,----- _._-
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posições do Conselho Nacional de Política Energéti
ca - CNPE, aprovadas pelo Congresso Nacional, nos
termos do parágrafo único do art. 73 da Lei n° 9.478,
de 6 de agosto de 1997, e referirem-se a fatos gera
dores posteriores à entrada em vigor da Lei n°
10.363, de 19 de dezembro de 2001.

Parágrafo único. A partir do exercício de 2003,
os recursos provenientes de arrecadação da Cide
não poderão ser destinados a pagamentos de quais
quer saldos devedores referentes à Conta Petróleo,
instituída pela Lei n° 4.452, de 5 de novembro de
1969, e extinta nos termos do art. 74 da Lei n° 9.478,
de 6 de agosto de 1997.

Art. 4° Os projetos ambientais relacionados com
a indústria do petróleo e do gás a serem contempla
dos com recursos da Cide, conforme estabelece a alí
nea b do inciso 11 do § 4° do art. 177 da Constituição
Federal, serão administrados pelo Ministério do Meio
Ambiente e abrangerão:

I - o monitoramento, controle e fiscalização de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

11 - o desenvolvimento de planos de contingên
cia locais e regionais para situações de emergência;

III - o desenvolvimento de estudos de avaliação
e diagnóstico e de ações de educação ambiental em
áreas ecologicamente sensíveis ou passíveis de im
pacto ambiental;

IV - o apoio ao desenvolvimento de instrumen
tos de planejamento e proteção de unidades de con
servação costeiras, marinhas e de águas interiores;

V - o fomento a projetos voltados para a preser
vação, revitalização e recuperação ambiental em áre
as degradadas pelas atividades relacionadas à indús
tria de petróleo e de seus derivados e do gás e seus
derivados;

VI - o fomento a projetos voltados à gestão, pre
servação e recuperação das florestas e dos recursos
genéticos em áreas de influência de atividades relaci
onadas à indústria de petróleo e de seus derivados e
do gás e seus derivados.

§ 1° Os recursos da Cide não poderão ser apli
cados em projetos e ações definidos como de respon
sabilidade dos concessionários nos respectivos con
tratos de concessão, firmados com a Agência Nacio
nal de Petróleo.

§ 2° Os projetos ambientais referidos no caput
poderão receber complementarmente recursos de
que trata o inciso 11 do § 2° do art. 50 da Lei nO 9.478,
de 6 de agosto de 1997.

Art. 5° A aplicação dos recursos da Cide em pro
gramas de investimento na infra-estrutura de trans-

portes, em parcela anual do produto da sua arrecada
ção estabelecida, a cada quatro anos, pelas leis insti
tuidoras dos planos plurianuais de que trata o § 1° do
art. 165 da Constituição Federal, em percentual nun
ca inferior a setenta e cinco por cento, abrangerá a in
fra-estrutura aquaviária, ferroviária, portuária, rodo
viária, e multimodal, de responsabilidade da União,
inclusive nos seus componentes delegados a Esta
dos, ao Distrito Federal e a Municípios, atenderá a um
ou mais dos objetivos definidos no art. 6° e far-se-á
em ações relativas a:

I - planejamento e pesquisa, estudos e proje
tos, regulação e fiscalização;

11 - manutenção, restauração e reposição do
patrimônio constituído pelas ferrovias, hidrovias, ro
dovias, sistemas ferroviários metropolitanos, portos e
terminais;

111 - eliminação de pontos críticos que afetem a
segurança de pessoas e bens no tráfego ao longo das
vias e na operação dos portos e de outros terminais;

IV - melhoramento e ampliação de capacidade
das vias e terminais existentes, objetivando atender a
demanda reprimida na movimentação de pessoas e
bens;

V - construção e instalação de novas vias eter
minais, com prioridade para conclusão de empreendi
mentos iniciados, mediante avaliação econômica do
retorno dos investimentos em função da demanda de
tráfego.

§ 1° Incluem-se no inciso V:

I - a construção de eclusas para viabilizar ou
perenizar a navegação fluvial, ainda que associadas
a projetos destinados a propiciar usos específicos de
recursos hídricos;

11 - a implantação de empreendimentos de inte
resse da defesa nacional.

§ 2° O percentual estabelecido no caput prevale
cerá na ausência da disciplinação da matéria pelos
PPA

Art. 6° A aplicação dos recursos da Cide nos
programas de infra-estrutura de transportes terá
como objetivos essenciais a redução do consumo de
combustíveis automotivos, o atendimento mais eco
nômico da demanda de transporte de pessoas e
bens, a segurança e o conforto dos usuários, a dimi
nuição do tempo de deslocamento dos usuários do
transporte público coletivo, a melhoria da qualidade
de vida da população, a redução das deseconomias
dos centros urbanos e a menor participação dos fre
tes e dos custos portuários e de outros terminais na
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composição final dos preços dos produtos de consu
mo interno e de exportação.

Art. 7° Ressalvado o pagamento do principal de
operações de crédito destinadas ao financiamento de
investimentos inclusos na programação orçamentária
no âmbito do Ministério dos Transportes que forem
contratadas a partir do exercício de 2003, os recursos
da Cide a serem aplicados em programas de infra-es
trutura de transportes destinam-se exclusivamente
ao pagamento de despesas classificáveis como in
vestimentos, inclusive as relativas a estudos e proje
tos e atividades de fiscalização e regulação, ou classi
ficáveis como inversões financeiras, desde que relati
vas à participação da União no capital de empresas
estatais federais vinculada à realização de investi
mentos na infra-estrutura de transportes discrimina
dos nas leis orçamentárias.

Parágrafo único. Excepcionalmente no exercício
de 2003, os recursos da Cide de que trata este artigo
poderão ser destinados para o pagamento de despe
sas classificáveis como Pessoal e encargos Sociais,
Juros e encargos da Dívida, Outras Despesas Cor
rentes e Amortização da Dívida, bem como para a for
mação de Reserva de Contingência.

Art. 8° É vedada a aplicação de recursos da
Cide em investimentos definidos como de responsa
bilidade dos concessionários nos contratos de con
cessão e de arrendamento de ativos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. O disposto no caput não se
aplica aos investimentos públicos destinados a com
plementar obrigações de concessionários, desde que
previstos nos respectivos contratos de concessão.

Art. 9° Recursos da Cide, em percentual não in
ferior a vinte e cinco por cento da parcela estabeleci
da no art. 5°, também serão aplicados na complemen
tação de investimentos em projetos de infra-estrutura
de transportes metropolitana e urbana de responsabi
lidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios, que constem dos respectivos planos diretores
de desenvolvimento urbano e de transportes e apre
sentem comprovada contribuição para a eliminação
dos congestionamentos de tráfego e redução do con
sumo de combustíveis.

§ 1° Os projetos de infra-estrutura de transpor
tes a que se refere o caput deverão ser submetidos,
pelo Secretário Especial de Desenvolvimento Urbano
da Presidência da República, à aprovação do Conse
lho Nacional de Integração das Políticas de Transpor
tes - CONll.

§ 2° Os recursos a que se refere o caput serão
destinados aos governos estaduais, do Distrito Fede
ralou municipais, mediante convênios que estabele
çam as contrapartidas locais e formas de execução
dos respectivos empreendimentos.

Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes - FNIT, vinculado ao
Ministério dos Transportes, destinado a financiar pro
gramas de investimento em infra-estrutura de trans
portes.

§ 1° O FNIT é um fundo contábil, de natureza fi
nanceira, ao qual se aplica a norma contida no art. 73
da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, e que obser
vará, em suas programações orçamentárias, diretri
zes aprovadas pelo Conselho Nacional de Integração
das Políticas de Transportes - CONIT, instituído pela
Lei nO 10.233, de 6 de junho de 2001.

§ 2° Decreto do Presidente da República adap
tará a composição e a estrutura do CONIT às atribui
ções estabelecidas no § 1° e estabelecerá os regula
mentos necessários à administração e ao funciona
mento do FNIT.

§ 3° Farão parte do CONIT pelo menos três re
presentantes dos principais segmentos não-governa
mentais do setor de transportes.

Art. 11. Constituem recursos do FNIT:
I - a parcela do produto da arrecadação da Cide

de que trata o art. 5° desta Lei;
11 - contribuições e doações originárias de insti

tuições nacionais, estrangeiras ou internacionais;

111 - financiamentos de instituições nacionais,
estrangeiras e internacionais de crédito;

IV - os saldos de exercícios anteriores;
V - outros recursos destinados ao financiamen

to de investimentos no âmbito da sua programação,
nas leis orçamentárias anuais.

§ 1° Os recursos do FNIT terão aplicação multi
modal, na forma da Lei Orçamentária Anual, atenden
do aos objetivos estabelecidos no art. 6°.

§ 2° A disponibilização para o FNIT dos recur
sos de que trata o inciso I far-se-á a cada decêndio,
em montante não inferior a noventa por cento do pro
duto da arrecadação da Cide ocorrida no decêndio
imediatamente anterior, respeitada a participação re
lativa na programação orçamentária à conta destes
recursos.

§ 3° Os recursos dos financiamentos referidos
no inciso 111 deste artigo serão aplicados exclusiva
mente nos programas ou projetos a que forem desti
nados, nos termos dos respectivos contratos.

~"'.'------""-"------------_.-._-----~---~._.
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Art. 12. A administração da infra-estrutura viária
federal e a operação dos transportes sob controle da
União serão exercidas preferencialmente de forma
descentralizada, promovendo-se sua transferência,
sempre que possível, a entidades públicas e de ou
tros entes da federação, mediante delegação, ou à ini
ciativa privada, mediante regime de concessão, per
missão ou autorização, respeitada a legislação perti
nente.

Art. 13. Às despesas a que se refere o inciso 11
do § 4° do art. 177 da Constituição, quando custeadas
com recursos da contribuição de que trata o mesmo §
4° do art. 177 da Constituição, instituída pela Lei n°
10.336, de 19 de dezembro de 2001, aplica-se o dis
posto no § 2° do art. 9° da Lei Complementar nO 101 ,
de 4 de maio de 2000.

Art. 14. Os arts. 5° e 8° da Lei n° 10.336, de 19
de dezembro de 2001, passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 5° A Cide terá, na importação e na comerci
alização no mercado interno, as seguintes alíquotas
específicas:

I - gasolina, R$ 860,00 por m3;

11 - diesel, R$ 390,00 por m3 ;

111 - querosene de aviação, R$ 92,10 por m3 ;

IV - outros querosenes, R$ 92,10 por m3 ;

V - óleos combustíveis com alto teor de enxo
fre, R$ 40,90 por t;

VI - óleos combustíveis com baixo teor de en
xofre' R$ 40,90 por t;

VII - gás liqüefeito de petróleo, inclusive o deri
vado de gás natural e da nafta, R$ 250,00 por t;

VIII - álcool etílico combustível, R$ 37,20 por
m3 ."(NR)

"Art. 8° O contribuinte poderá, ainda, deduzir o
valor da Cide, pago na importação ou na comerciali
zação, no mercado interno, dos valores da contribui
ção para o PIS/Pasep e da Cofins devidos na comer
cialização, no mercado interno, dos produtos referi
dos no art. 5°, até o limite de, respectivamente:

I - R$ 49,90 e R$ 230,10 por m3 , no caso de ga
solinas;

11 - R$ 30,30 e R$ 139,70 por m3 , no caso de di
esel;

111 - R$ 16,30 e R$ 75,80 por m3 , no caso de
querosene de aviação;

IV - R$ 16,30 e R$ 75,80 por m3 , no caso dos
demais querosenes;

V - R$ 14,50 e R$ 26,40 por t, no caso de óleos
combustíveis com alto teor de enxofre;

VI - R$14,50 e R$26,40 port, no caso de óleos
combustíveis com baixo teor de enxofre;

VII - R$44,40 e R$205,60port, no caso de gás
liqüefeito de petróleo, inclusive derivado de gás natu
ral e de nafta;

VIII - R$ 13,20 e R$ 24,00 por m3 , no caso de
álcool etílico combustíveJ:'(NR)

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, em 11 de dezembro de
2002. - Ney Lopes. Relator

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Farei

uma consulta aos Srs. Líderes partidários. Houve 302
Parlamentares presentes. O próximo item da pauta é
uma matéria constitucional, que demanda quorum de
308 votos favoráveis para que seja aprovada. Trata-se
da Taxa de Iluminação Pública, justa demanda de inú
meras Prefeituras do País.

Consulto os Srs. Líderes partidários sobre se
colocaremos essa matéria em votação ainda hoje ou
se faremos esforço para que, logo após o desbloqueio
da pauta, ela possa ser votada em primeiro turno, dis
cutindo, quem sabe, um entendimento, a fim de que
possa ir a segundo turno.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ouço, ra
pidamente, o PFL.

Líder Inocêncio Oliveira, qual é a opinião de
V.Exa. sobre a TIP?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, te
nho apenas uma preocupação. Desde o início da ses
são que o Partido da Frente Liberal mostrou seu apoio
aos Prefeitos Municipais, sobretudo aos mais de 5 mil
Municípios do Brasil que têm receita orçamentária pe
quena, quase restrita ao FPM, sem condições de pa
gar a Taxa de Iluminação Pública. As cidades brasilei
ras estão tristes, cidades escuras. Portanto, podería
mos dar esse estímulo. Infelizmente, deixou-se essa
matéria para o final.

Tenho dúvidas, Sr. Presidente, se há quorum.
No Senado, a matéria não passou uma vez por falta
de quorum. Coloco nas mãos dos demais Líderes. O
Partido da Frente Liberal não será empecilho, esta-
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mos firmes e decididos a votar na hora em que for
anunciado o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Na verda
de, a Presidência deve seguir a Ordem do Dia. Não
havendo entendimento entre os Líderes, inverterei a
questão para que haja acordo. A Presidência coloca
rá em seguida a matéria em votação e os Parlamenta
res poderão votar e se retirar. Aguardaremos por tem
po razoável a obtenção do quorum.

No entendimento havido previamente, existe
uma última matéria sobre a mesa, cuja urgência foi
votada anteriormente. Trata-se de apelo de todos os
Líderes partidários e de todos os partidos. Se houver
entendimento, já que se trata de votação simbólica,
com o risco de termos pela frente a pauta trancada,
consulto os Srs. Líderes sobre se permitem que, an
tes da votação nominal da Tlp, que ocorrerá imediata
mente, votemos, da mesma forma como foi votada
simbolicamente a urgência, no mérito, o projeto que
cria a Universidade Rural da Amazônia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves)-

PROJETO DE LEI N° 5.832, DE 2001
(Do Sr. Anivaldo Vale)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei n° 5.832, de 2001, que dispõe
sobre a transformação da Faculdade de
Ciências Agrárias do Pará em Universida
de Federal Rural da Amazônia e dá ou
tras providências. Pendente de pareceres
das Comissões: de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público; de Educação,
Cultura e Desporto; de Finanças e Tribu
tação; e de Constituição e Justiça e de
Redação.

Tendo apensado o Projeto de Lei n°
7.215, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para ofe
recer parecer ao projeto, em substituição à Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, con
cedo a palavra ao Deputado Zenaldo Coutinho.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, a Comissão manifesta-se a favor do pro
jeto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra para oferecer parecer ao projeto, em substi
tuição à Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
ao Sr. Deputado Nilson Pinto.

O SR. NILSON PINTO (PSDB - PA. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
Comissão de Educação, Cultura e Desporto manifes
ta-se favoravelmente pela importância dessa matéria
para a evolução do ensino superior e da pesquisa na
região amazônica.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra para oferecer parecer ao projeto, em substi
tuição à Comissão de Finanças e Tributação, ao Sr.
Deputado Paulo Rocha.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Para emitir pa
recer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nada
temos a opor quanto à adequação financeira e orça
mentária do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra para oferecer parecer ao projeto, em substi
tuição à Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, ao Sr. Anivaldo Vale.

O SR. ANIVALDO VALE (PSDB - PA. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
manifesta-se, no mérito, a favor da transformação da
Faculdade de Ciências Agrárias em Universidade Ru
ral da Amazônia.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero apenas declarar que tenho projeto tramitando
relativamente à Universidade Federal do Norte do Pa
raná e gostaria de um compromisso de votá-lo tam
bém em plenário, oportunamente, porque VExa. é de
um Estado que tem nove universidades federais, o
meu só tem uma, e o Pará já está aprovando a segun
da.

Portanto, estou pleiteando o direito de colocar
em votação em plenário o projeto da Universidade Fe
deral do Norte do Paraná.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Basta
que o projeto chegue com a unanimidade acertada
dos Líderes que o colocarei em plenário, como tenho
feito com todos os outros.

O SR. MAURO LOPES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MAURO LOPES (PMDB-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto
com a bancada.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não Ha
vendo Oradores Inscritos, Declaro Encerrada A Dis
cussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub

meter a votos o

PROJETO DE LEI N° 5.832, DE 2001

o Congresso Nac:ional decre'f"a :

AM. 1· - Fica criado Q Universidade Federal Rural dCl Arna:zônia. por
'f"ransformoção da Fac:uldade de Ciências Agrárias do Porá. suCessora do Escola de
Agronomia do AmozSnio. criada pelo Dccre'f"o-Lei n- 8. Z90. de 5 de dezembro de
1945. 't"ronsf'ormada em Au1"arquio de Regime Especial pelo (>eçre'f"o nO 70.686. de 7
de Junho de ~97Z. com sede e i'oro no município de Belém. copi'f"al do Es'f"ado do Porá.
vinculado elO Minis'f"ério do Educação.

Art. ZO - A Universidade Fedcrc1J Rural da Arna:zôniCl. cspecicdizada em
c.encias agrários. gozaró de ClUt"onomio didci1'ico-cien'f"ifico. discipli..-r. adminis'f"rCl"tiva
e de ges'f"êIo l'inonceiro e po'f"rimoniol. nos 'f"crmos do Lei nO 5.540. de Z8 de. novembro
de 1968.

princípio de
~ae

Regimen'f"al.

Art. 3- - A Universidade Federal Rural do Amozania. observundo o
indissociabilidade .n'f"re o ensino. pesquisa • CJIC'1'cnsao. organizarei sua
1'0rll'lO de 1'uncionam.n1'U nos 'f"crmos d .....o Lei. de sua Es"t'rU"hlra
d. s.u Regimen'f"o 6cral e dos normas I.gais per1'incn'f"es_

Parágral'o Único. Enquan't"o não 'f_m aprovados a Esn-u'f"ura Rcgimen'f"al
e o Rcgimen't"o &eral. na 'forma previna no legislaçilo. a Universidade Fed.ral Rural do
Amazônia será regido pelo R.giment"o da Fac:utdode de Ciências Agrárias do Pará. no
que couber. e pela IegislaCao 'federal de ensino.

Art". 4· - Passc:un a irrtcgrar a Universidade Federal Rural do Arna:zéinia.
sem soluça0 d. conffnuidade. indcpcndcn'f"emen'f". de quolqu_ 'formalidade. as
unidades exiS'f"......_ • os respc.c:'f"jvos cursos. d. ~odos os nivais. a'f"Ualm......e
minis'f"rados pe'a Faculdad. de Cicncias Agrárias do Pará.

Parágro1'o Único - Os alunos regu.arm.n..... ma'f"ricuJados nos cursos oro
"trcIns1'eridos. passam igualmcn'f"c a in'f"egror o corpo disc.n'f"e do Universidade F.deral
Rural dca Amazônia. indcpcnden'f"emcn'f"e de·odap'f"aciio ou qualqu.r ou1'ra exigência
'formal.

Art. 5- - FiCGm n-ans1'.rldos porca o Universidade Fed.raI Rural da
Amazônia 't"odos os servidores peMcnccn'f"CS G<l Quadra de Pessoal do Faculdade ~

Ciências Agrlirios do Pardo com os res~ivos cargos "'e"t'"ivos. mon'f"idos 'f"odos os
direi'f"as c VOn'f"ag.ns legalmcrrte adquiridos e a"hlcaimen'f". percebidos ..

AM. 6° - .sao 'f"rOnsf'cridos paro a Universidade Federcll Rural da
Amazônia. 12 cargos de Oirecêlo (CO). sendo um CC-Z. um CD-3 e 10 CD-4. bem
como 42 Funçãos Gra'f"if'icadas. s.ndo 11 F6-1. Z F6-Z. 6 F6-3. 13 FG-4. 2 FG
6 e 8 F6-7 • pertcncerrtes õ es'f"rU'f"Ura d. cargos em Comissêlo e Funçõcs
6ra"t'"ii'icadas da Faculdade de. Ciências Agrárias do Pará. no f'ormo do Anexo 1: Q est"a
Lei.

AM. 70 - Ficam criados na Universidade Federa' Rural da AmazSnia. 4
qua't"ro cargos de Direção. s.ndo um CD-l e "três CO-3. na f'ormea do Anexo J:J: dena
Lei. por 'f"rCIns1'ormaçéio de cinco Cclrgos de Dircçao CC-4 e s.is Funções
6ra'f"ificadas F&-l. na f'onnca do anexo 17 des'f"a Le i_

Art". 8° Ficam criados os cargos d. Rei'f"or e Vice-Rei'f"or da
Univ.rsidade F.deral Rural da AmazSnia.

Art". 9- - Ficam cx"tin'f"os os cargos d. Oirc't"or e Vice-Dirc't"or da
Faculdade de Ciências Agrárias do Pará.

AM. 10 - O Quadro de Cargos em Comissao e Funcõcs de Confiança da
Universidade Federal Rurool da AmcazSnia s.rá o co~an'f"e do Anexo~ a _na Lei.
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Art. 11 • A administração superior da Uniwrsidode Fcclcral Rurcll da
Amazônia será exercida pelo Reitor e pelo Conselho Uniwrsitário, no âmbito de suas
respcc:tivaS competências, a serem definidas na Estrutura Regimental e no Regimento
6era1.

§ 10 - A Presidinc:ia do CGnselho Uniwrsitário será exercida pelo
Reitor da Universidade FecIeraJ Rural da Amazônia.

li 20
- A Estnrtura Regimental da Universidade Federal Rural da

Amazônia disporá sobre a forlllCl de escolha e o mandato do Reitor, bem corno sobre a
composição e as campetincias do Conselho Universitário, de acordo com a legislaçilo
pertinente.

§ 30
- O Vice-Reitor, nomeado de ac:ordo com a legislaçiio pertinente,

substituirá o Reitor em suas faltas ou impedimentos legais elou temporários.

Art. 12 • O Patrimônio da UniYersidade FedCNli Rural da Amazônia ~crá

constituído:

I - peJos bens e direitos que Integram o património da Faculdade de
Ciências Agrárias da Pará, os quais ficam automcticamente transferidos, sem~
ou condiçies, Q UniYersidodc Federal Rural da Amazônio..

II - pelos bens e direitos que a Universidade vier a adquirir;

m - pelas doaçies ou legados que receber;

IV - por incorporações que resultem de serviÇCIs recaliZAdos pelcl
Universidade.

§ 10 - Os atos a que se refere este artigo campreenderão o
tombamento, a avaliação e todos os que se relacionarem com a integroçio dos bens e
direitos enumeradas nos incisos I a IV do presente artigo, ao patrimônio da
Universidade Federal RUr'Cl1 da Amazônia, sem ônus para esta, mediante escritura
pública.

§ 2° - Os bens e direitos do Universidade Federal Rural da Amazônia
serão utilizadas ou aplicados, exclusivamente, para a consecução de seus objetivos,
não podendo ser alienados a não ser nos casos e condições permitidos em lei.

Art. 13 - Os ,,"ursos financeiros da Universidade Federal Rural da
Amazônia serão provalientes de:

I - dotcaçiio que lhe for OAIC1Imente consignada no Orçamento dA Um1io:

IJ: - doações. awcOios e subvençies que lhe venham Q ser feitos ou
conc:cdidos pela Uniao, Estadas e Municípios ou por quaisquer entidades, públicas ou
privadas;

m - remuneração por serviÇCIs prestados a entidades públicas ou
particulCll"eS, mediClnte acordos, convênios ou contratos específicos;

IV - taxas, anuidoclcse emolumentos que forem cobrados pela
prestação de serviçoS educ:acionais, com observância da legislação pertinente;

V - I'CSUltados de operações de cridito e Juros bancários. nos termos

do lei;
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VI- receitas eventuais;

VII - saldo de exercícios GIl't&I"iores.
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Art. 14 - FicCl o Poder executivo autorizado a pratlCGl" os atos e
adotar medidas que se fizerem necessárias à. efetivação do disposto nesta Lei.

Art. 1!5 - As dotações orçamentárias necessárias ao atendimento dos
encargos decorrentes da aplicoçao desta Lei. correrão à conta do orçamento
aprovado para a Faculdade de Ciências Agrárias do Pará. no presente exercício.

Art. 16 - Enquanto nao se efetivar a implantação do estrutural
organizacional da Universidade. na forma de sua Estruturo Regimental e do set(j
Regimento &&rol, os cargos de Reitor e de Vice-Reitor srio providos "pro-temporc",
pelo Ministério do Educação.

Art. 17 O Ministério da Educação. no prazo de 180 dias da
publicação desta Lei. tomará as providências necessárias para a elaboroçio da
Estnltura Regimental e do Regimento &eral da Universidade Federol Rural da
Amazônia. a serem aprovados pelei Instância pr6pria. na forma da legislação
pertinente.

Art. 18 - Esta Lei entre em vigor na data de suo publicação.

Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário.

sala das Sessões. em

ANEXO I

Quadro dos cargos de Direçõo (CD) e das Funções Gratificadas (FG) pertencentes à
FACULDADE DE CIÊNCIAS At;RÁAIAS 00 PARÁ transferidos para a UNIVERSIDADE FEDERAL
IWRAL DA AMAZ&ItA.

Código - CO/F6 Quantidade

CO-Z 1

CO-3

CO-4 10

Subtotal (1) 12

FG-l 11

FG-2 2

FG-3 ó

FG-4 13

fG-ó Z

fG-7 8

subtotcll (2) 42

Total 6e1"Cl1 (1+2)
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Quadro dos cargos de Direção (CD) e dos Funções Gratificados (FG) criados para a
UNIVERSIDADE fEDERAL. RURAL. DA AMAZc'NIA.

C6digo - CDIF&

CI}-l

CI}-3

Total GcNl

Quantidade

1

3

ANEXom

Qoodro dos cargos de Direção (CO) e dos Funções Gratificadas (FG) da
UNI.VERSlt)ADE fEDalAL RURAl. DA AMAZONtA, em função de Cargos de Direção (CD) e
Funções Gratificadas (fG) transferidos da Faculdade de Ciências Agrárias e os criados por
Lei.

Código - Ct>/FS Quantidade
CD-l 1
CI}-2 1
CD-3 4
CI}-4 10

Subtotal (1) 16
FG-l 11
FG-2 2
FG-3 16
FG-4 13
FG-6 2
fG-7 18

SUbtotcll (2) 42

Total Geral (J.t.2) 58 /

CD/F6 Qroe I VAl.OR l/NT. MfNSAI. i CO I Fli , Qroe VALOR UNT. MENSAl.

CD-1 - - . CO-1 1 5.600.00 5.600.00
CO-2 1 4.800.00 4.800.00 CD- 2 1 4.800.00 4.800,00
C1>- 3 1 3.800,00 3.800.00 CD- 3 4 3.800.00 15.200.00
CD-4 15 2.800,00 42.000.00 C'D - 4 10 2.800,00 2.a.ooo.oo

Subtotlll 17 - 50.600,00 5ubtatal 16 - 53.600.00
FG -1 17 500.00 8.500.00 FG- 1 11 500.00 5.560.00
F(,- 2 2 340,48 680.96 FG-2 4 340.18 680.96
FG- 3 6 281.96 1.69l.76 FG- 3 6 281.96 1.691.76
FG-4 13 154.28 2.005.64 FG-4 13 154,28 2.005.64
fG-6 2 87.18 175.56 FG-6 2 87,78 175.56
FG-7 8 55.96 447.68 FG-7 8 55.96 447.68

SubtotaJ (2) 4 - 13.501.60 Subtotal (2) 42 . 10.501.60
8

Total GeraI(I+2) 6 - 64.101.60 I Total6eral(l+2) 58 - 64.101.60
5

Fonte: DpIFI:A
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que forem pela aprovação permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação fi
nal do projeto de lei nO 5.832-A, de 2001.

Dispõe sobre a transformação da Faculdade de
Ciências Agrárias do Pará em Universidade Federal
Rural da Amazônia e dá outras providências.

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

da Amazônia, por transformação da Faculdade de
Ciências Agrárias do Pará, sucessora da Escola de
Agronomia da Amazônia, criada pelo Decreto-Lei n°
8.290, de 5 de dezembro de 1945, transformada em
Autarquia de Regime Especial pelo Decreto n°
70.686, de 7 de junho de 1972, com sede e foro no
município de Belém, capital do Estado do Pará, vincu
lada ao Ministério da Educação.

Art. 2° A Universidade Federal Rural da Amazô
nia, especializada em ciências agrárias, gozará de
autonomia didático-científica, disciplinar, administrati
va e de gestão financeira e patrimonial, nos termos da
Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968.

Art. 3° A Universidade Federal Rural da Amazô
nia, observando o princípio de indissociabilidade en
tre o ensino, pesquisa e extensão, organizará sua es
trutura e forma de funcionamento nos termos desta
Lei, de sua Estrutura Regimental, de seu Regimento
Geral e das normas legais pertinentes.

Parágrafo único. Enquanto não forem aprovados
a Estrutura Regimental e o Regimento Geral, na for
ma prevista na legislação, a Universidade Federal Ru
ral da Amazônia será regida pelo Regimento da Fa
culdade de Ciência Agrárias do Pará, no que couber,
e pela legislação federal de ensino.

Art. 4° Passam a integrar a Universidade Fede
ral Rural da Amazônia, sem solução de continuidade,
independentemente de qualquer formalidade, as uni
dades existentes e os respectivos cursos, de todos os
níveis, atualmente ministrados pela Faculdade de
Ciências Agrárias do Pará.

Parágrafo único. Os alunos regularmente matri
culados nos cursos ora transferidos passam igual
mente a integrar o corpo discente da Universidade
Federal Rural da Amazônia, independentemente de
adaptação ou qualquer outra exigência formal.

Art. 5° Ficam transferidos para a Universidade
Federal Rural da Amazônia todos os servidores per
tencentes ao Quadro de Pessoal da Faculdade de

Ciências Agrárias do Pará, com os respectivos cargos
efetivos, mantidos todos os direitos e vantagens legal
mente adquiridos e atualmente percebidos.

Art. 6° São transferidos para a Universidade Fe
deral Rural da Amazônia, doze cargos de Direção
(CD), sendo um CD-2, um CD-3 e dez CD-4, bem
como quarenta e duas Funções Gratificadas, sendo
onze FG-1, duas FG-2, seis FG-3, treze FG-4, duas
FG-6 e oito FG-7, pertencentes à estrutura de cargos
em Comissão e Funções Gratificadas da Faculdade
de Ciências Agrárias do Pará, na forma do Anexo I
desta Lei.

Art. 7° Ficam criados na Universidade Federal
Rural da Amazônia quatro cargos de Direção, sendo
um CD-1 e três CD-3, na forma do Anexo 11 desta Lei,
por transformação de cinco Cargos de Direção CD-4
e seis Funções Gratificadas FG-1 , na forma do anexo
11 desta Lei.

Art. 8° Ficam criados os cargos de Reitor e
Vice-Reitorda Universidade Federal Rural da Amazônia.

Art. 9° Ficam extintos os cargos de Diretor e
Vice-Diretor da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará.

Art. 10. O Quadro de Cargos em Comissão e
Funções de Confiança da Universidade Federal Rural
da Amazônia será o constante do Anexo 111 desta Lei.

Art. 11. A administração superior da Universida
de Federal Rural da Amazônia será exercida pelo Rei
tor e pelo Conselho Universitário, no âmbito de suas
respectivas competências, a serem definidas na
Estrutura Regimental e no Regimento Geral.

§ 1° A Presidência do Conselho Universitário
será exercida pelo Reitor da Universidade Federal
Rural da Amazônia.

§ 2° A Estrutura Regimental da Universidade
Federal Rural da Amazônia disporá sobre a forma de
escolha e o mandato do Reitor, bem como sobre a
composição e as competências do Conselho Univer
sitário, de acordo com a legislação pertinente.

§ 3° O Vice-Reitor, nomeado de acordo com a
legislação pertinente, substituirá o Reitor em suas fal
tas ou impedimentos legais e/ou temporários.

Art. 12. O Patrimônio da Universidade Federal
Rural da Amazônia será constituído:

I - pelos bens e direitos que integram o patrimô
nio da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, os
quais ficam automaticamente transferidos, sem re
servas ou condições, à Universidade Federal Rural da
Amazônia.

II - pelos bens e direitos que a Universidade
vier a adquirir;

111 - pelas doações ou legados que receber;
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IV - por incorporações que resultem de servi
ços realizados pela Universidade.

§ 1° Os atos a que se refere este artigo compre
enderão o tombamento, a avaliação e todos os que
se relacionarem com a integração dos bens e direitos
enumerados nos incisos I a IV deste artigo, ao patri
mônio da Universidade Federal Rural da Amazônia,
sem ônus para esta, mediante escritura pública.

§ 2° Os bens e direitos da Universidade Federal
Rural da Amazônia serão utilizados ou aplicados, ex
clusivamente, para a consecução de seus objetivos,
não podendo ser alienados a não ser nos casos e
condições permitidos em lei.

Art. 13. Os recursos financeiros da Universidade
Federal Rural da Amazônia serão provenientes de:

I - dotação que lhe for anualmente consignada
no Orçamento da União;

/I - doações, auxílios e subvenções que lhe ve
nham a ser feitos ou concedidos pela União, Estados
e Municípios ou por quaisquer entidades, públicas ou
privadas;

/lI - remuneração por serviços prestados a enti
dades públicas ou particulares, mediante acordos,
convênios ou contratos específicos;

IV - taxas, anuidades e emolumentos que fo
rem cobrados pela prestação de serviços educacio
nais, com observância da legislação pertinente;

V - resultados de operações de crédito e juros
bancários, nos termos da lei;

VI - receitas eventuais;
V/I - saldo de exercícios anteriores.
Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a pra

ticar os atos e adotar medidas que se fizerem neces
sárias à efetivação do disposto nesta Lei.

Art. 15. As dotações orçamentárias necessárias
ao atendimento dos encargos decorrentes da aplica
ção desta Lei correrão à conta do orçamento aprova
do para a Faculdade de Ciências Agrárias do Pará,
neste exercício.

Art. 16. Enquanto não se efetivar a implantação
da estrutura organizacional da Universidade, na for
ma de sua Estrutura Regimental e do seu Regimento
Geral, os cargos de Reitor e de Vice-Reitor serão pro
vidos pro tempore, pelo Ministério da Educação.

Art. 17. O Ministério da Educação, no prazo de
cento e oitenta dias da publicação desta Lei, tomará
as providências necessárias para a elaboração da
Estrutura Regimental e do Regimento Geral da Uni
versidade Federal Rural da Amazônia, a serem apro
vados pela instância própria, na forma da legislação
pertinente.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, em 11 de dezembro de 2002.
- Ney Lopes, Relator

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

Aprovada.

A matéria vai ao Senado Federal.

O SR. WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB-MS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sabe
mos que, se a Taxa de Iluminação Pública não for vota
da hoje, não teremos condições de votá-Ia na próxima
semana. Creio que, mesmo correndo risco muito gran
de, deveríamos abrir a votação e tentar votar a Taxa de
Iluminação Pública, fazendo grande mobilização.

Peço a V.Exa. que prorrogue esta sessão pelo
tempo que for necessário, ou pelo menos por mais
duas horas. Os Parlamentares vão votando e na me
dida do possível, vamos mobilizar-nos para t~azê-Ios
a plenário, porque o prejuízo é muito grande. Perdido
por um, perdido por mil, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 559-A, DE 2002.

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n°
559, de 2002, que acrescenta o art. 149-A
à Constituição Federal, instituindo contri
buição para custeio do serviço de ilumi
nação pública nos Municípios e no Distri
to Federal; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
admissibilidade da Proposta de Emenda à
Constituição nO 504, de 2002, do Deputado
Juquinha e outros, apensada, de idêntico
teor, contra o voto do Deputado Geovan
Freitas (Relator: Sr. Jaime Martins) e da
Comissão Especial pela aprovação desta
e da de n° 504, de 2002, apensada, tendo
esta sido declarada prejudicada, com
base no art. 163, 111, do Regimento Interno
(Relator: Sr. Custódio Mattos).

Tendo apensada a PEC n° 504/02.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em dis
cussão.

Há oradores inscritos. Consulto se S.Exas.
abrem mão da inscrição. (Pausa.)

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Abram mão, porfa
vor, Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência agradece e considera que os Parlamentares
abrem mão da inscrição, podendo falar no momento
oportuno.

O SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

SR. OSMAR TERRA (PMDB - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
reforçar o que foi falado pelo Deputado Waldemir
Moka. É muito importante que os Líderes partidários
compreendam que não há outra chance de votar essa
matéria. Só em 2004 é que poderá ser cobrada a ilu
minação pública se ela não for votada hoje. Gostaria
que os Líderes partidários vissem os Deputados que
não estão presentes no plenário e que as Lideranças
fizessem uma convocação, chamando-os em casa,
para virem votar, porque o painel de votação vai ficar
aberto até a hora da votação, isto é, até haver quo
rum.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Parece
que, com exceção do Deputado Arnaldo Faria de Sá,
os demais Deputados abrem mão da discussão.

Darei a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de
Sá, que se inscreveu e tem direito regimental de
usá-Ia por cinco minutos para discutir contrariamente
à matéria. Enquanto isso, a Presidência comunica à
Casa, aos Srs. Parlamentares, que está em discus
são e entra em seguida em votação o projeto que tra
ta da taxa de iluminação pública para as Prefeituras
Municipais. É matéria que demanda quorum constitu
cional.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (pFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cre-

io que a matéria já foi votada nesta Casa, chegou ao
Senado por engano e foi rejeitada por falta de quo
rum - só faltaram três votos. Não há a menor dúvida
de que, se essa matéria for colocada em votação
hoje, não vai haver quorum. Por isso, quero fazer
uma proposta, a fim de que todos os Líderes façam
um acordo inédito: votaríamos todos, na próxima ter
ça-feira, e dispensaríamos o interstício de cinco ses
sões, sem formar jurisprudência em relação à vota
ção de proposta de emenda à Constituição. Indepen
dentemente do partido, poderíamos fazer isso. Já
houve precedente dessa natureza. V.Exa. pode con
sultar os demais Líderes e os demais Parlamentares.
Seria um documento que não serviria de pretexto ou
de jurisprudência para o futuro.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pode
mos tentar fazer o seguinte acordo: rejeitamos o en
caminhamento que estou propondo a todos os Srs. lí
deres à Medida Provisória n° 75 e iniciamos imediata
mente a TIP amanhã, às 10h. Com certeza, pela ma
nhã teremos na Casa aproximadamente 380 Deputa
dos, mas à tarde, não. De manhã isso é possível.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esse
acordo tem de ser firmado pelos Líderes. Vejo que há
intenção em torno da matéria, mas gostaria que os lí
deres se entendessem.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a Medida Provisória n° 77, da qual
também sou Relator, a partir de amanhã passará a
obstruir a pauta.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Na verda
de, temos três medidas provisórias obstruindo a pau
ta de amanhã.

O SR. RONALDO CAIADO - Nosso relatório
está amplamente discutido, faltando apenas entendi
mento com o Partido dos Trabalhadores, para que
possamos apresentar o relatório final da Medida Pro
visória n° 77.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, te
nho informação de que há quorum. Então, votemos
agora a matéria. Agiremos da forma mais rápida pos
sível.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Acredito
em VExa. e vou assumir a responsabilidade. A maté
ria vai à votação agora. Aqueles que estiverem aqui
votarão, os que não estiverem, lamento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para dis
cutir a matéria, concedo a palavra ao Deputado Arnal
do Faria de Sá. Os que puderem me ajudar a dar agili
dade à sessão, eu agradeço.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, essa matéria passou pela Câmara
dos Deputados uma vez e foi alvo de acirrada discus
são. E o que ela propõe? Que seja permitida às Prefe
ituras a cobrança da Taxa de Iluminação Pública.

Na verdade, hoje são cobradas taxas de contri
buição, de melhoria, e querem cobrar pela taxa de lixo
nas cidades. Além disso, vamos permitir que seja co
brada mais uma taxa?

A Taxa de Iluminação Pública foi cobrada duran
te algum tempo e o Supremo Tribunal Federal julgou
essa cobrança inconstitucional.

Estamos agora tentando modificar o que foi de
terminado pelo Supremo Tribunal Federal, para per
mitir seja inserida na Constituição a possibilidade de
cobrança da Taxa de Iluminação Pública. Não foi por
acaso que o Senado da República se manifestou da
maneira como o fez quando a emenda foi votada na
quela Casa. As pressões fizeram com que o Senado a
modificasse. Mas justamente na noite de hoje, quan
do aumentamos a alíquota do Imposto de Renda, vo
tamos a prorrogação da Lei Kandir e a majoração da
CIDE, no colchão de 050 a 080, também permitire
mos que os Prefeitos possam cobrar a Taxa de ilumi
nação Pública.

Oportunamente, quando as Câmaras Municipa
is forem votar a cobrança da Taxa de Iluminação PÚ
blica, os Srs. Vereadores ficarão à vontade para dizer
que estarão simplesmente regulamentando uma taxa
aprovada pelo Congresso Nacional, transferindo, as
sim, a responsabilidade para nós. Essa emenda vai
permitir que seja votada a cobrança da Taxa de ilumi
nação Pública nas Câmaras Municipais. Ela passará

a ser uma taxa de iluminação de rua, mas privada,
porque os contribuintes acabarão pagando ela.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na ver
dade, é muito fácil estar sentado na cadeira legislativa
e só transferir o ônus das taxas, dos impostos para a
população. Será que a população agüenta mais uma
taxa, mais uma contribuição, mais um imposto? Que
remos que o contribuinte seja exaurido. Quando as
sim estiver, certamente dará respostas nas urnas,
como deu recentemente.

Qual era o filão do Congresso identificado com o
aumento de impostos? Teve a resposta. Qual era o fi
lão do Congresso contrário ao aumento de impostos?
É o que hoje quer o aumento dos impostos, e foram
beneficiados nas urnas em 6 de outubro.

Não podemos simplesmente apertar o botão e
ter a satisfação de ir embora, porque já passa de 1h
do dia 12 de dezembro. Precisamos ter responsabili
dade. Aqui, a luz que permite que fiquemos até esta
hora no plenário não é nenhum de nós que paga,
mas, sim, o Tesouro.

Queremos que a iluminação de rua, em vez de
ser uma taxa de iluminação pública, passe a ser uma
taxa de iluminação de rua, mas privada, na conta do
contribuinte.

Sejam responsáveis ao votarem essa matéria.
Por isso, encaminho contra, Sr. Presidente.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB-PI.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior, votei de acordo com a orientação
do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Srs. De
putados, como se trata de matéria constitucional, ou
çam atentamente a orientação das Lideranças para
que possamos iniciar a votação no painel eletrônico.

O SR. RENATO VIANNA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RENATO VIANNA (PMDB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com a orientação do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Gervásio Silva para discutir a
matéria.
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Esta Presidência indagou ao Plenário se todos
tinham aberto mão de discutir a matéria, mas V.Exa.
tem o direito de falar, nobre Deputado.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, fui Presidente da primeira Comissão que anali
sou a PEC e quero discordar do Deputado Arnaldo
Faria de Sá.

O Senado, de forma imprudente, colocou a ma
téria em pauta no momento em que havia menos de
65 Senadores na Casa. Faltaram três votos para o
quorum ser alcançado e, assim, ser aprovada a ma
téria no Senado, que foi aprovada por esta Casa.

Fui Prefeito e reitero aos Srs. Parlamentares
que os Municípios precisam desta legislação. De San
ta Catarina, hoje, temos o Prefeito do Município de
Palhoça, onde o desembolso para o pagamento da
Taxa de Iluminação Pública corresponde a 10% da re
ceita do Município, que possui 120 mil habitantes.

Hoje votamos uma série de matérias, como, por
exemplo, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
As contribuições não são partilhadas com os Estados
nem com os Municípios. A quem está apressado que
ro dizer ser uma vergonha esta matéria ainda não ter
sido votada nesta Casa. Há muitos anos os Prefeitos
vem a Brasília e trazem esse pedido na pauta de rei
vindicação.

Os Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores e Se
cretários sabem perfeitamente que os Municípios pre
cisam cobrar a Taxa de Iluminação Pública. Espero
que esta Casa tenha bom senso no momento de votar
e dê condições de as Câmaras de Vereadores legisla
rem sobre a matéria.

Os contribuintes que pagam a taxa mínima de
vem ficar isentos da contribuição, mas não podemos
permitir que Prefeitos continuem de pires na mão.
Precisamos ser mais municipalistas, porque a maioria
das pessoas vive nos Municípios. E é lá que podemos
constatar as necessidades do povo; é lá que precisa
mos criar oportunidades.

No dia em que tivermos consciência de fortale
cer os Municípios, certamente o Brasil será diferente
e apresentará menos desigualdades sociais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não
Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro Encerrada
A Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos, em primeiro turno, a Proposta de
Emenda à Constituição nO 559, de 2002:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1° A Constituição Federal passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 149-A:

"Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal
poderão instituir contribuição, na forma das respecti
vas leis, para o custeio do serviço de iluminação públi
ca, observado o disposto no art. 150,1 e 111.

Parágrafo único. É facultada a cobrança da con
tribuição a que se refere o caput, na fatura de consu
mo de energia elétrica."

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apelo
para as Lideranças que façam suas orientações. Veri
fico que quase todos desejam aprovar a matéria.
Peço aos que são favoráveis à matéria para serem
mais ágeis em suas manifestações, a fim de darmos
início ao processo de votação.

Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PTN? (Pausa.)
Como vota o PST? (Pausa.)

Como voto o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PUPSL?

O SR. OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL-PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co Parlamentar PUPSL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS?

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enca
minho contra a proposta de emenda à Constituição.
Não contra propriamente à Taxa de Iluminação Públi
ca, mas contra a faculdade de as distribuidoras de
energia cobrarem essa taxa na conta de luz. Foi esse
o fundamento da nosso oposição à idéia, já na vota
ção anterior, referente, se não me engano, a um pro
jeto de lei.

Não vamos criar qualquer mecanismo de obs
trução, não vamos usar qualquer artifício que possa
retardar essa votação, porque podemos ganhar ou
perder. Isso faz parte do processo democrático. Cada
um que assuma sua responsabilidade e nos curve
mos à deliberação da maioria. Mas a questão, de
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qualquer maneira, fica liberada tanto para a minha
bancada, o PDT, como para a bancada do PPS.

De qualquer forma, apelo para os meus compa
nheiros que, se puderem, acompanhem esse voto
contrário à proposta de emenda constitucional. Repito,
menos pela criação da taxa de iluminação. Na cidade
do Rio de Janeiro ela já está incorporada ao IPTU.

A discussão não é essa, mas, sim, a possibilida
de de delegar às empresas distribuidoras de energia,
recentemente privatizadas, a possibilidade de co
brança da taxa na mesma conta de luz e o corte do
fornecimento da casa de uma pessoa que por acaso
até queira se insurgir contra a taxa de iluminação pú
blica, porque, às vezes, ela nem existe. Esse é o dile
ma que apresento.

Votarei contra, mas a questão está aberta para
o meu partido e para o PPS.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está libe
rada a bancada do Bloco PDT/PPS.

Como vota o PTB, Líder Roberto Jefferson?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Washington Luiz tinha uma frase que ficou como mar
ca de seu Governo: "Governar é construir estradas".
Pelo que sinto hoje, numa espécie de dia da derrama
na Câmara dos Deputados, a frase é: governar é criar
impostos.

Tenho até esperança de que o PFL mantenha a
coerência e vote contra a matéria. Sinto-me compeli
do a votar com a Liderança do Governo atual e do vir
tual, porque estamos comprometidos com eles. Vou
esperar do Líder Inocêncio Oliveira posição de coe
rência para rejeitar a TI P.

Sr. Presidente, votamos aqui vários impostos.
Hoje foi o dia da derrama na Câmara dos Deputados.
Vamos votar mais essa taxa. A sociedade que nos jul
gue. Digo de coração, baseado no compromisso do
Governo: são patrióticas as imposições do Fundo Mo
netário Internacional, que cumprimos hoje à risca.
Torço, apesar de votar a favor, para que o Líder do
PFL mantenha coerência patriótica e não nos deixe
sofrer tanto.

Sr. Presidente, o voto do PTB é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PTB
vota "sim".

Como vota o PPB, Líder Ricardo Barros?

O SR. RICARDO BARROS (PPB-PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Lí
der Odelmo Leão delegou-me o encaminhamento da
votação.

Fui Prefeito da cidade de Maringá, sei da impor
tância dessa taxa para os Prefeitos. Evidentemente é
uma decisão importante, mas estamos delegando às
Câmaras Municipais, que definirão o valor da taxa,
como será cobrada a TI P.

Os Vereadores, que estão muito mais próximos
da população e são cobrados nas ruas pelo próprio vi
zinho, terão o discernimento de aprovar para cada Mu
nicípio o valor e a forma de cobrança mais adequados.

Acho que não deixa de ser a continuidade do es
pírito que a Constituição delegou aos Municípios, in
clusive a possibilidade de fazer suas leis orgânicas.
Os Municípios terão certamente sabedoria, por inter
médio das Câmaras Municipais, para aprovar essa
matéria se quiserem, porque se o Município não qui
ser, se a Câmara não votar, não terá taxa.

Votamos "sim", Sr. Presidente.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Câ
mara já aprovou a taxa de iluminação pública.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É verdade.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Já houve esse
debate e aprovamos essa taxa. O Senado não cumpriu,
naquele momento, sua parte na tarefa. O Senado reviu
sua posição e aprovou. Esta Casa é que vai definir a
existência ou não da Tlp, e nós já a aprovamos.

Espero que a Câmara não retroceda e destrua
um sentimento nacional dos Prefeitos de todos os
partidos de terem a liberdade e autonomia de instituir
a contribuição nos seus Municípios. Estamos dando
liberdade para que o Legislativo local possa, sem
nossa tutela e nosso mando, decidir sobre a pressão
das necessidades e das relações do movimento po
pular, do movimento social, das associações comerci
ais, de todos os agentes locais.

Pedimos aos Srs. Parlamentares que compare
çam e votem "sim", para garantir essa liberdade aos
Municípios.

O SR. RENATO VIANNA (PMDB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é com
grande expectativa que os Prefeitos do Brasil espe
ram essa votação.

Certamente, a Câmara, que já votou favoravel
mente, hoje ratifica, após a aprovação do Senado, a
votação em favor da cobrança da TIP.

E delega às Câmaras de Vereadores a tarefa de,
com sensibilidade, adotar um critério justo, ponderá
vel, para que possam os Municípios brasileiros se re
cuperar dos investimentos que têm feito à custa de ou
tros que poderiam ser direcionados para a área social,
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fazendo com que a TIP possa novamente prevalecer
no orçamento do Município.

O PMDB vota favoravelmente.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PSDB certamente, como já se posicio
nou da outra vez, é favorável à cobrança da Taxa de
Iluminação Pública. Não obstante, quero deixar clara
minha posição pessoal como ex-Prefeito que teve
condições de cobrar a referida taxa.

Entendo que a taxa pode e deve ser cobrada.
Mas, pessoalmente, sou contra ela ser incluída na
conta de energia do munícipe, do cidadão, do con
sumidor.

Encaminhamos favoravelmente.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ain
da bem que o grande Líder Roberto Jefferson fez apo
logia ao PT - dia da derrama, dia de cobrar impostos.
Governar, Sr. Presidente, não é citar Washington Luís
e criar impostos, mas escolher prioridades, dar mais a
quem tem menos.

Por isso, o PFL vai manter sua orientação, sua
coerência. Vamos votar em benefício dos Municípios,
porque é ali que vive o cidadão. As cidades brasileiras
estão pobres, famintas, escuras, feias.

Vamos regulamentar o que já existe na prática.
Já se cobra essa taxa. Vamos votar em benefício dos
mais pobres, porque não dependemos da União em
troca de Ministérios ou de qualquer outra coisa. O
PFL faz oposição construtiva, faz oposição por ideal,
faz oposição porque o povo brasileiro lhe disse para
fazê-lo. O PFL vai votar com os pobres dos Municípi
os, porque o cidadão vive no Município, onde tem di
reito a saúde, a educação, a segurança, a iluminação
pública e, sobretudo, a geração de empregos.

O PFL vota "sim", em defesa dos Municípios po
bres do País.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PFL
encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -A Presi
dência, já tendo alertado os Srs. Deputados para a
necessidade de quorum constitucional para a votação
desta matéria, solicita aos Srs. Líderes partidários
que, se acharem adequado, mobilizem suas banca
das, porque permitiremos, em caráter excepcional,
que esta votação, sendo a última, e em razão da pre
mência de tempo para a votação do segundo turno
ainda nesta Sessão Legislativa, possa avançar mais
do que costumeiramente acontece, ainda durante

esta madrugada, para que alguns Srs. Parlamentares
que queiram se manifestar sobre a matéria possam
retornar a este plenário e votar.

Portanto, faço uma pelo aos Líderes para que
mobilizem suas bancadas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - 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. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
contraprestação de serviço tem de ser paga. O dinhe
iro dos impostos pode ser aplicado na educação, na
saúde, na assistência social e nas obras que o Muni
cípio requer.

A iluminação é motivo de segurança para as ci
dades brasileiras. À medida que o serviço não pode
ser cobrado adequadamente, ele fica prejudicado.
Com as cidades mal iluminadas, aumenta o índice de
violência.

Ao se adotar a cobrança da iluminação pública
no IPTU, tira-se a possibilidade de usar o dinheiro
desse imposto na educação, na saúde; de melhorar a
merenda; de aumentar o salário dos professores e
funcionários municipais.

Iluminação pública, Sr. Presidente, é um serviço
que a população recebe. Para morar nas cidades,
faz-se a contraprestação dos serviços.

Há muitos anos essa taxa é cobrada no Brasil.
Por isso, apelo para os Deputados que estão em casa
que venham ao plenário votar em favor da segurança
pública, da educação e da saúde nos Municípios bra
sileiros.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
neste caso específico, não é mais taxa de iluminação
pública. Estamos criando aqui nova figura na Constitui
ção que pode até ser questionada. Votamos hoje vários
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tributos. Alguém já falou aqui numa derrama de tributos.
Talvez de todos os que votamos hoje este seja o mais
justo, porque cria nos serviços do Município um tributo
que vai servir para aliviar os gastos com saúde e educa
ção, como c~ou o Deputado Luiz Carlos Hauly.

As cidades hoje têm muitas atribuições, e para
isso precisam ter mais recursos. Na verdade, essa
taxa de iluminação pública vem sendo cobrada, não
foi questionada na Justiça, ou, quando o foi, o Municí
pio ganhou e ela continuou sendo cobrada.

Não estou votando aqui por Prefeitos. Não se
vota por Prefeitos. Vota-se, porque deve ser política
municipal ter boa iluminação, prestar bom serviço nas
áreas da saúde e da educação.

Peço licença ao meu Líder, Deputado Miro Tei
xeira, para discordar de S.Exa. nesta votação e enca
minhar o voto "sim".

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
Casa deve atingir o quorum porque, com certeza, to
dos os Deputados presentes têm compromisso com
os Municípios brasileiros e votarão esta matéria im
portante que, por um erro do Senado, não foi aprova
da e teve de retornar a esta Casa.

Estaremos corrigindo uma injustiça com os Mu
nicípios, que têm seus cofres onerados sobremanei
ra, fazendo com que as Prefeituras hoje endividadas
possam estar em dificuldade para pagar as taxas de
iluminação.

Dessa forma, quero dizer aos Prefeitos do meu
Estado de Goiás que os Deputados goianos, como eu
- Ronaldo Caiado, Juquinha, Pedro Canedo e outros
- , estamos aqui com o objetivo de aprovar esta im-
portante taxa de iluminação pública.

Alguns vêem com certa preocupação a criação
de mais um imposto tão insignificativo para o consu
midor e tão importante para os Municípios, porque
aumentará a segurança nas cidades, na medida em
que as Prefeituras terão condições de fazer uma ilu
minação pública de melhor qualidade.

O Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Herculano
Anghinetti, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Herculano Anghinetti)
Tem VExa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
cumprimentar a iniciativa do Presidente Aécio Neves
de colocar esta matéria em votação no avançado da
hora, já que centenas de Prefeitos deslocaram-se de
longe para vir a esta Casa.

Não concordo com aqueles que estão dizendo
que, ao votarmos a favor dessa cobrança, estaremos
aumentando cada vez mais os tributos no País.

Infelizmente, os Prefeitos estão sendo prejudi
cados. Estamos transferindo para as Prefeituras do
Brasil a responsabilidade em todo o atendimento na
área social - saúde, educação - e, ao mesmo tem
po, a União, com sua voracidade jamais vista, aprova
contribuições nesta Casa sem repassar nada aos Mu
nicípios. É a CPMF, a Contribuição Sobre o Lucro lí
quido, a CIDE.

A situação das nossas Prefeituras é caótica, Sr.
Presidente. Por isso, é extremamente necessário
atender ao clamor de nossos Prefeitos. Todos nós,
principalmente do Estado de Goiás, sabemos das difi
culdades que eles passam.

Há poucos anos, privatizaram a Usina de Ca
choeira Dourada e deixaram as Centrais Elétricas de
Goiás inviabilizadas. Não tivemos oportunidade de fe
deralizá-Ias. O que acontece hoje é a necessidade de
cada Prefeitura arcar com o pagamento da ilumina
ção pública, cujo valor muitas vezes é maior do que o
valor arrecadado com o FPM.

É importante e necessário fazermos um esforço
maior conclamando os demais Deputados a virem ao
plenário. Precisamos de 308 votos. É hora de os Prefei
tos telefonarem aos Deputados que não estão presen
tes, convocar a assessoria da Mesa para telefonar
para as residências e os gabinetes dos Srs. Deputados
e aprovarmos essa matéria em primeiro turno hoje.

Era o que tinha a dizer.
O Sr. Herculano Anghinetti, § 2° do art. 18 do

Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Themístocles Sampaio, § ~
do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
reforçar o apelo às Lideranças dos partidos. Elas têm
responsabilidade importante, que é garantir este
quorum.
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Que cada partido faça a lista dos Deputados
que não estão presentes ou não votaram ainda, tele
fone para a casa deles ou para o hotel onde moram e
os convoque para vir votar. As Lideranças dos parti
dos devem fazer esse plantão, porque é uma questão
importantíssima para os Municípios brasileiros, para
a qualidade de vida dos cidadãos.

Não estamos criando imposto. Estamos sim
plesmente autorizando as Câmaras de Vereadores a
colocarem em votação ou não a contribuição para ilu
minação pública.

É preciso aprovar essa matéria hoje. Por isso,
peço às Lideranças dos partidos que se mobilizem
para votarmos ainda hoje.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores votei com o Partido dos Trabalhado
res.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos to
dos votando a possibilidade de fazer com que as Pre
feituras possam pagar a iluminação das suas cidades.
Os argumentos para isso são muitos: a segurança da
cidade, a desculpa do Prefeito de escurecer a cidade
por que está passando por problemas econômicos,
não ter dinheiro. Isso acaba aumentando a criminali
dade, tirando o sossego das pessoas. Enfim, há uma
gama de desculpas para ser votada esta emenda
constitucional.

Sr. Presidente, quero aproveitar para fazer apelo
ao futuro Governo. Não adianta votarmos a possibili
dade de cobrar do cidadão uma taxa para iluminar a
cidade, para que ele tenha mais segurança e tranqüi
lidade, se não tivermos uma política para produzir
energia. Num passado próximo, todos os brasileiros
passaram pelo constrangimento de ter de diminuir o
gasto de energia em suas residências por falta de
uma política governamental e de investimentos no se
tor. Desse modo, os brasileiros terão orgulho e não
vergonha de ter de apagar a luz bem mais cedo, desli
gar a geladeira, não passar roupa.

Espero que o próximo Governo tenha compe
tência para elaborar uma política do setor elétrico, a

fim de que não se repita o constrangimento do ano
passado.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V Exa. a palavra.

O SR. POMPEO DE MATIOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, quero fazer apelo inclusi
ve a V.Exa., Sr. Presidente. Essa matéria é de amplo
conhecimento da Casa e da opinião pública.

Sabemos que é necessário o quorum de 308
votos. Essa matéria já foi votada e aprovada na Casa
com mais de 308 votos. No entanto, o mesmo quo
rum qualificado foi exigido no Senado Federal. Houve
votos, embora os votos positivos não tenham sido su
ficientes. O que aconteceu? O Senado Federal reto
mou a matéria, aprovou-a e ela veio para esta Casa.
Não tenho dúvida de que se hoje alcançarmos o quo
rum de 308 votos a matéria será derrotada. Isso por
que haverá 308 votos, mas não 308 votos para apro
vá-Ia, uma vez que há manifestações claras e contrá
rias de bom número de colegas Parlamentares.

Sr. Presidente, como resultado prático, gostaria
de contar com a compreensão dos municipalistas
para o fato de que, se votarmos essa matéria com 308
votos, ela será derrotada e, conseqüentemente, ar
quivada em definitivo este ano. No entanto, se encer
rarmos a votação agora, não haverá quorum, a ses
são se encerrará e a matéria continuará na pauta da
Ordem do Dia, podendo ser votada amanhã, na terça
ou na quarta-feira da próxima semana. E, por acordo
de Líderes, poderá ser votada em um turno SÓ, como,
aliás, ocorreu em outras votações.

Então, podemos ter ainda chance de votar a ma
téria este ano, se encerrarmos a sessão agora. No en
tanto, se esperarmos e corrermos o risco de atingir o
quorum de 308 votos, a matéria será derrotada e con
seqüentemente arquivada. E a Câmara não poderá
mais analisá-Ia este ano.

Faço este apelo a V.Exa., valendo-me dos argu
mentos do Regimento, segundo o qual, encerrada a
votação, cai a sessão e a matéria continua na pauta
da Ordem do Dia. Dessa forma, poderemos ter uma
chancede ainda este ano aprovar a matéria, para que
os Municípios possam cobrar a taxa de iluminação
pública e se livrar de um ônus muito grande no Orça
mento.

É minha contribuição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

- Vou responder ao nobre Deputado Pompeo de Mat-
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tos. Nobre Deputado, recebi orientação do Presidente
Aécio Neves que sustentasse a sessão até 5h. Tenho
essa determinação. Se VExas. querem chamar seus
companheiros que estão em casa, que o façam. Re
cebi orientação, repito, para sustentar a sessão até
5h, tempo suficiente para que os Deputados venham
votar.

o SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
faço um apelo para que V. Exa. consulte o Deputado
Aécio Neves, Presidente da Casa, sobre a alternativa
que apresentamos, porque ela é séria.

Aliás, quero pedir a V.Exa. que consulte a asses
soria técnica da Mesa, para verificar que nossa argu
mentação está coberta de razão. Quero ver a matéria
aprovada, mas, se andarmos nessa direção, vamos
cometer eutanásia por não atendermos àquilo que o
Regimento claramente diz.

O SR. ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
solicito aos Líderes que determinem às suas asses
sorias convocar os pares para dar essa ajuda aos
Prefeitos e aos Municípios. Faz-se necessária. A
consciência está acima de tudo. Os Líderes devem ter
o compromisso de votar essa relevante matéria para
todos os Municípios, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- A assessoria já está fazendo o que VExa. pediu,
Deputado. Três Parlamentares votaram agora. Pode
rão chegar mais.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Vamos, então, convocar os Srs. Deputados que es
tão em suas casas ou em outros locais para que ve
nham à Câmara Federal cumprir seu dever de votar.
Os Prefeitos, que estão nas galerias nos vendo ou
nos Municípios, querem essa votação ainda hoje.
Então, Srs. Deputados, venham votar a matéria.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
existem na Casa 302 Deputados, como ficou consta
tado na votação. Não tenha dúvida de que se encon
tram em Brasília mais de 340 colegas. O quorum che
gou a 450 Parlamentares durante as outras votações.

Isso mostra o empenho de todos. O Presidente
Aécio Neves foi feliz ao autorizar a duração da sessão
até as 5h. Temos de fazer um esforço concentrado para
que isso aconteça. Sabemos que não temos tempo em
virtude do interstício de cinco sessões para nova vota
ção. Se não for votada hoje, amanhã não o será. Todos
os partidos têm responsabilidade com o País.

Se temos compromisso de votar a TIP, vamos
nos empenhar no sentido de convocar os Deputados
para virem votar. Havia 450 Deputados em plenário,
agora são quase 300 e nem todos viajaram.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
A determinação do Presidente Aécio Neves foi no sen
tido de segurarmos a sessão até as 5h. Até lá, os Srs.
Líderes e Prefeitos que estejam nos ouvindo que pro
curem seus amigos e os tragam à Câmara dos Depu
tados para cumprirem seu dever e votar esta matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de deixar registrado que a sessão continuará
até as5h.

Gostaria que fosse textualmente registrado pela
taquigrafia que a sessão que se iniciou na quarta-feira
ficará aberta até as 5h justamente para se tentar con
seguir o quorum de qualquer maneira.

Na verdade, tenho posição clara contra essa
matéria. Já expendi anteriormente posicionamento
consciente. Espero que a tentativa forçada de conse
guirmos quorum a qualquer custo não cometa ne
nhum curto-circuito regimental. V.Exa. anunciou re
centemente que, por deliberação do Presidente titular
da Casa, ficaria até as 5h de quinta-feira. Ainda tere
mos segundo turno e interstício regimental a cumprir.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Aviso aos nobres pares que no momento em que o
Deputado Aécio Neves me passou a Presidência,
S.Exa. perguntou-me se eu agüentaria ficar até o ho
rário estipulado, se eu não estava com sono. Respon
di-lhe que não.

Fico até as 5h como S.Exa. determinou. Espera
remos as Sras. e os Srs. Deputados até a hora prefi
xada.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa. a palavra.
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o SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, recebi
dois telefonemas de um Vereador e de um Prefeito do
meu Estado que estão acompanhando o processo de
votação desta matéria. S.Exas. se interessam pelo
assunto. Muitos Vereadores que num primeiro mo
mento tinham posição contrária a este projeto enten
deram que não estamos votando a criação da taxa,
mas possibilitando a eles que se posicionem. O que
estamos fazendo aqui - dando ao Vereador poder de
decisão - é algo importante.

Precisamos também fazer reforma para garantir
que as Câmaras Municipais possam definir sobre
mais assuntos. Que a Taxa de Iluminação Pública que
estamos votando hoje, que permite a elas definirem
se vai ou não ser estabelecida no seu Município, sir
va-nos como exemplo para que Vereadores tenham
mais autonomia e poder para deliberar acerca de ou
tras matérias.

Se defendemos de fato o municipalismo, preci
samos aumentar o poder de deliberação dos Verea
dores, pois eles têm condições para isso. Dessa for
ma, diminuiremos a concentração de proposições no
Congresso Nacional e ampliaremos a participação
deles quanto aos rumos do Município.

Votei favoravelmente a esta matéria para que os
Vereadores tenham mais poder e votarei em outras
para que possam ter ampliado seu espaço de deci
são. Fui Deputado Estadual e entendo que muitas
questões poderiam ser definidas nas Assembléias
Legislativas.

Sr. Presidente, espero que essa reflexão nos
ajude a, repito, ampliar a participação dos Vereadores
e dos Deputados Estaduais.

Muito obrigado.
O SR. ABELARDO LUPION - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ABELARDO LUPION (PFL-PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faltam
dezoito votos para chegarmos ao quorum qualifica
do. Estamos a três horas e vinte minutos do encerra
mento da sessão. Há anos vemos neste Congresso
Nacional centenas de Prefeitos fazerem apelo àque
1es que foram eleitos nos Municípios, para que cum
pramos nosso papel e façamos com que o bom senso
prevaleça.

Caberá às Câmaras de Vereadores, delegadas
por nós, fazer a isenção daqueles que não podem pa
gar; definir os critérios necessários para a cobrança

dessa referida taxa. Nada poderá nos impedir de
aprovar hoje a Taxa de Iluminação Pública. Qualquer
tipo de argumento hoje não será válido, porque esta
remos simplesmente contrariando o bom senso. É um
necessidade que os Prefeitos, as Câmaras de Verea
dores tenham poder superior, delegado por esta
Casa, para assim fazê-lo.

Portanto, apelo para todos os que nos estão ou
vindo, aqueles Deputados que se ausentaram, pois já
atingimos 450 votos hoje na Casa: estaremos aqui até
as 5h, fazendo companhia a esse ilustre Presidente,
para cumprirmos nosso papel. Que as Lideranças
partidárias mobilizem seus Deputados e compare
çam a plenário para votar. Não é impossível conse
guirmos mais de dezoito votos.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- No momento em que saía, o nobre Deputado Mauro
Benevides disse que ia jantar na casa de um amigo.
Se alguém tem seu telefone celular, ligue para S.Exa.,
pois tenho certeza de que virá votar.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com
toda a razão, os Prefeitos estão indignados porque,
como relatou muito bem o Deputado Abelardo Lupi
on, há mais de sessenta dias caminham pelos corre
dores desta Casa e pedem que esta matéria seja pri
orizada e colocada em votação. Ouvem sempre que a
pauta está obstruída, uma vez que as medidas provi
sórias não estão sendo votadas ou não se consegue
acordo e entendimento para que o relatório final seja
apresentado.

Sr. Presidente, no momento em que as medidas
provisórias que obstruíam a pauta foram concluídas,
nada mais justo que se colocasse a matéria em vota
ção logo a seguir, já que vem sendo discutida há vári
os meses pelos Prefeitos e Parlamentares presentes.

Mas nessa hora houve interesse de alguns Lí
deres em atender ao clamor e à vontade do Governo
Federal e do futuro Presidente da República, trazendo
matérias que nada tinham a ver com a pauta de hoje,
como a discussão da CID E, contribuição que vai one
rar ainda mais a população brasileira e nada repassar
aos Municípios.

Sem dúvida alguma, estarei aqui juntamente
com outros colegas para atingirmos o número mínimo
de trinta a quarenta Parlamentares, a fim de que al
cancemos quorum de 308 votos favoráveis.
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Sr. Presidente, no que diz respeito ao horário
estipulado pelo Presidente Aécio Neves, ao deixar a
sessão e transmitir o cargo a VExa., deve ser tam
bém motivo de discussão. Ele não pode ser definido
como norma rígida para que a matéria entre em pauta
imediatamente após a votação das medidas provisó
rias, atendendo a interesses outros. Não é justo. O fa
tor determinante não pode ser o horário de 5h. Deve
mos ter número suficiente de Parlamentares registra
do no painel eletrônico para que os Prefeitos tenham
direito ao segundo turno e condições para a cobrança
da Taxa de Iluminação Pública.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
levantar uma preocupação. VExa., com toda a dispo
sição relatada, diria até que com entusiasmo, pode
contribuir bastante para este processo, mas talvez
seu esforço e o daqueles que porventura aqui perma
neçam até as 5h não resulte em algo efetivamente
concreto.

Ainda que atingido o quorum, a votação pode
derrotar a proposta de emenda à Constituição, o que
sepultaria toda e qualquer possibilidade de nova ten
tativa de apreciação da matéria nesta Legislatura.

Votaram 292 Deputados. Nem atingimos o quo
rum. Não sei que operação de guerra alguns Deputa
dos estão fazendo, mas alguns colegas já devem es
tar voando.

É louvável seu empenho, Sr. Presidente, e sua
disposição de ficar aqui até as 5h. Nós, do Partido dos
Trabalhadores, teremos de deixar pelo menos um
Parlamentar de plantão até o encerramento da vota
ção. Se, às 5h ou às 7h, o número de votantes for pou
co acima do quorum necessário e, aberto o painel, a
matéria for derrotada, não haverá mais nenhuma pos
sibilidade de busca de acordo para apreciação da
questão ainda este ano.

Não sei que esforço as Lideranças prometeram
fazer, mas posso citar o exemplo da nossa bancada.
Vários Deputados nossos não se encontram em Bra
sília, como é o caso do Deputado Aloizio Mercadante,
que está nos Estados Unidos. S.Exa. não pode che
gar aqui até as 5h, ainda que tente. Outros devem ter
o mesmo impedimento. Gostaria que as Lideranças
que se comprometeram com essa cruzada fizessem

uma avaliação para saber quem efetivamente pode
se deslocar até aqui a tempo.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tenho esperança, nobre Deputado, porque há pou
co vi a Deputada Miriam Reid digitar o voto. Por que
os outros não podem vir? Eles vêm sim, só depende
do interesse das Lideranças e dos Prefeitos.

Hoje viajei com um Prefeito de Município do Pia
uí, o Vice-Presidente da Federação dos Municípios, e
ele me disse que vinha a Brasília só para assistir a
esta votação. Pois ele vai sair daqui decepcionado se
os Deputados não vierem votar. Os Deputados virão
votar sim, tenho certeza.

O SR. EFRAIM MORAIS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL - PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De
putado Walter Pinheiro tem razão. O quorum até o
presente momento é de 293 Parlamentares. Pelo me
nos 20 Parlamentares devem votar contra. Veja VExa.
que, mesmo que seja alcançado o quorum de 308
votantes mais os 20 contrários, num total de 328 Srs.
Parlamentares, ainda assim haverá o risco de a maté
ria ser derrotada.

Conversei há pouco com o Deputado Walter Pi
nheiro e com outras Lideranças desta Casa, para sa
ber se há possibilidade de chegarmos a um entendi
mento hoje, mais tarde. Derrotaríamos as medidas
provisórias que trancam a pauta e viabilizaríamos a
votação desta PEC com segurança, assim garantindo
a taxa de iluminação para as Prefeituras brasileiras. É
o apelo que faço.

Sr. Presidente, quero parabenizá-lo e manifestar
nosso reconhecimento diante de sua postura munici
palista, de homem que defende o interesse das cida
des brasileiras. Esta matéria foi derrotada no Senado
por três votos. Não queremos correr o mesmo risco
neste dia.

V.Exa. é quem decide. Confiamos na sua firme
za, na sua disposição e no seu bom senso.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- VExa. tem razão. É o 10 Vice-Presidente da Casa,
homem experimentado. O Sr. Mozart está tomando
providências, ligando para a casa dos Deputados. Se,
daqui a trinta minutos, ele verificar que não poderá
contatar os Deputados que devem estar em Brasília,
então tomaremos novas medidas, de acordo com a
orientação das lideranças presentes.
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o SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
fazer uma proposta, seguindo a linha do que está sen
do debatido.

Se transferimos esta decisão para amanhã, cor
remos o risco de reunir um número de Deputados ain
da menor do que o que temos hoje. Esse risco é muito
grande. Como se trata de uma PEC, que requer 308
votos favoráveis, precisamos contar com pelo menos
360 Deputados votantes.

A única saída que vejo, a única possibilidade
real de atingirmos um quorum seguro é segurar esta
sessão não até as 5h, mas até as 1Oh ou 12h. Os Pre
feitos entram em ação, e de manhã conseguiremos
localizar os Deputados que estão com o celular desli
gado a esta hora. Por que 5h e não 10h?

Peço a compreensão da Presidência para man
ter o painel aberto pelo menos até o meio-dia.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é muito tris
te ouvir esta discussão. Particularmente, sempre fui
contra aumento de impostos, e, óbvio, como políticos
temos de saber reconhecer os momentos certos para
as votações.

Esta matéria eu votei atendendo a um apelo e
também por questão de segurança.

Repito, fico muito triste ao ouvir todas essas la
mentações.

Sr. Presidente, somos todos seres humanos.
São 2h. Alguns Deputados tiveram de se retirar por
motivo de saúde. Não podemos ligar para um e outro
Deputados acreditando que eles estão em casa as
sistindo à televisão, só esperando o anúncio de algu
ma votação para voltar ao plenário. Não é isso o que
acontece.

Esse tipo de discurso pode dar a impressão
para a pessoa que nos vê pela TV Câmara de que to
dos ficamos tranqüilos, de que só vimos votar quando
se trata de matéria do nosso interesse. Isso não é ver
dade! Estamos neste plenário há mais de doze horas
- há mais de doze horas, repito. Se não há quorum
suficiente para votar, não votemos. Votemos amanhã.
Se os Parlamentares têm compromisso em seus

Estados, façamos uma sessão extraordinária às 7h
ou às 8h.

Não cabe é passarmos o vexame, a vergonha
de a cada cinco minutos apelar para a Mesa ligar para
os Parlamentares ausentes se dirigirem ao plenário e
votar. Desculpe-me, Sr. Presidente, mas é o que pen
so. O Parlamentar tem a obrigação de estar presente
à sessão para votar, mas ele também é ser humano,
tem direito de comer, de dormir, enfim, de viver.

São 2h. Tenho 34 anos de idade. Poderia ficar
aqui até as 14h, apesar de entender diferente e acre
ditar que a votação deveria ocorrer até a meia-noite;
após a meia-noite, ela seria nula. Mas não se trata de
decisão minha, e sim do Presidente da Casa.

VExa. é quem vai decidir se ficaremos no plená
rio até as 6h, até as 14h ou até o meio-dia. Mas não
podemos deixar transparecer para a sociedade algo
que não é real, que os Parlamentares não permane
cem no plenário ou que estão em casa. Não faz senti
do ligar para Fulano, Sicrano ou Beltrano ausente vir
ao plenário votar, mesmo com o apelo dos Prefeitos.
Nem pedir para o Prefeito ligar para o Deputado do
seu Município para vir votar. Isso é vergonhoso, não
pode acontecer. É um vexame. Desculpem-me os
meus colegas, mas não posso deixar de registrar meu
manifesto de tristeza.

Estamos aqui e vamos aguardar o término da
votação. Não há problema algum nisso. Agora, se há
interesse em aprovar tal medida, os Deputados Efra
im Morais e Walter Pinheiro têm razão quando dizem
que 293 Srs. Deputados já votaram e não haverá quo
rum para aprovar a matéria, independentemente de
aguardarmos até as 5h ou 6h.

Portanto, uma forma racional de resolver o pro
blema é convocarmos sessão extraordinária para
amanhã, a fim de votarmos as três medidas provisóri
as, aprovando-as ou não, desobstruindo a pauta, por
que, nesse caso, os Parlamentares estarão presentes
em plenário.

Não acredito que os demais membros desta
Casa tenham viajado ou ido embora simplesmente
porque não têm vontade de votar. Duzentos e noventa
e três Parlamentares votaram, mas V.Exa. pode can
celar esta votação por falta de quorum e convocar
sessão extraordinária para amanhã, às 6h ou 7h, o
que evitaria o vexame de ligarmos para o telefone re
sidencial ou celular dos Deputados, ou procurá-los
nos restaurantes da cidade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

- Nobre Deputado Robson Tuma, na minha opinião,
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se a sessão for encerrada, os 293 votos não mais pre
valecerão.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, não
faz mal, porque os Parlamentares voltarão hoje para
votar.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Nesse caso, a sessão não pode ser encerrada, para
aproveitarmos os 293 votos. A sessão terá de continu
ar, se quisermos validar os 293 votos.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, não
quero discutir com VExa., mas aproveitar os votos...

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- A não ser que VExa. esteja propondo que a sessão
perdure até as 9h, esperando que completemos o
quorum. Nesse caso estaria correto, porque esses
293 votos, na hora que se encerrar a sessão, não pre
valecerão.

O SR. ROBSON TUMA - Registro o meu pro
testo de lamento pela maneira desesperadora para
aproveitar esses votos, como se os 296 votos de hoje
fossem de Deputados que votaram e foram embora
para seus Estados e que não estariam aqui amanhã.
Eu sou um desses votantes e, com certeza, se V.Exa.
convocar sessão para 6h, estarei presente.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Deputado, o número de votantes subiu para 298. Os
Deputados estão atendendo a nossos chamados.
Estou com esperança, e V.Exas. também devem ficar
esperançosos.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sei da
angústia e da inquietação de todos os Prefeitos, que
não podem ver essa matéria derrotada na madrugada
de hoje. É importante esclarecermos a eles que a al
ternativa não seria a data de amanhã, pois vários Par
lamentares serão diplomados em seus Estados; por
isso, seria impossível a presença deles em Brasília.

A expectativa que ainda temos é de um acrésci
mo significativo na votação nas próximas horas. Essa
é a realidade. Do contrário, a se derrubar esta sessão,
a votação só seria possível na terça-feira, num esfor
ço de Lideranças para votarmos rapidamente as me
didas provisórias - que não são obstáculo, reconhe
ço. Mas então, sim, precisaríamos de um acordo de
Lideranças, no interregno entre as sessões, para vo
tarmos em segundo turno essa matéria.

Assim sendo, Sr. Presidente, acredito que, se
pudéssemos ampliar o período da votação para um
horário bem à frente das 5h da manhã, se pudésse
mos estendê-lo, digamos, até às 1Oh da manhã, tería
mos tranqüilamente aqui de 350 a 360 Deputados
para a votação.

Conforme o Deputado Luiz Carlos Hauly me in
formou, no segundo turno tivemos 375 votos para
essa matéria, com 41 votos "não" e 7 abstenções,
uma delas do Presidente. Então, se atingíssemos em
torno de 360 votos, teríamos a garantia de não perder
esta votação na madrugada de hoje.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

- Tem VExa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
vamos ganhar de qualquer maneira. O problema é o
quorum qualificado.

A grande maioria da Casa deseja votar. Se abrir
mos agora a votação, dos 300 votos teremos segura
mente 275. Então, a vontade é soberana; só que te
mos um preceito constitucional e regimental a ser
cumprido, que é o do quorum qualificado de três
quintos. Dessa forma, a vontade só pode ser expres
sada se houver acima de 360 votos no painel.

Corno a votação está progredindo, parabéns. A
perseverança de V Exa. está dando certo, e vamos al
cançar os 360 votos.

O SR. JÚLIO REDECKER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. JÚLIO REDECKER (PPB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
ter permitido que o Deputado Luiz Carlos Hauly per
desse a seqüência foi importante para nós, pela sua
explicação esclarecedora sobre a matéria.

Esta votação é possível pela persistência não
só desta Casa, como também do Prefeito Paulo Ziul
koski, que aqui se encontra e que tem perseverado di
ariamente, ao longo dos tempos, para fazer com que
os Municípios obtenham desta Casa a autorização às
Câmaras de Vereadores para permitir ou não a co
brança da Taxa de Iluminação Pública, que hoje se
constitui num numerário importante para as adminis
trações municipais.

Ternos, até o presente momento, às 2h10min,
um quorum de 300 Deputados que compareceram a
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este plenário. Há quase uma unanimidade na orienta
ção dos partidos no sentido de aprovar a matéria,
pela relevância que ela tem para a estrutura do muni
cipalismo brasileiro.

Nós acreditamos que merece o reconhecimento
desta Casa a persistência de V.Exa. em, presidindo
esta sessão, buscar, mediante convocação direta,
seja por telefonemas, seja pelo convite, fazer com que
os Parlamentares venham aqui votar.

Aproveito a oportunidade para dizer aos nossos
companheiros que é extremamente necessário deci
dirmos essa matéria hoje. Neste momento consegui
mos mais um voto, totalizando 301. Acredito que, se
aqui permanecermos, veremos o quorum cumprido, e
certamente essa matéria será aprovada por esta
Casa.

Lamento somente, Sr. Presidente, pela impor
tância da matéria que ora apreciamos, que a tenha
mos deixado chegar sem votação quase ao final da
Legislatura, colocando em risco a sua aprovação.
Nesse sentido, associo-me a todos aqueles que, jun
tamente com este Deputado, estão aqui, esperanço
sos de ver essa matéria votada e aprovada.

Quero dizer da minha alegria por ver aqui hoje o
Prefeito Paulo Ziulkoski, que deveria merecer dos
Prefeitos brasileiros o reconhecimento como um dos
maiores líderes de sua classe. Nosso Prefeito, sem
pre Presidente da FAMURS - Federação das Associ
ações de Municípios do Rio Grande do Sul, e também
da CNM - Confederação Nacional de Municípios, é
um político em que reconheço as melhores qualida
des do homem público. Manifesto-lhe meu reconheci
mento pessoal e meu preito de amizade e de gratidão
pelo trabalho que tem desenvolvido em prol da orga
nização do municipalismo no Brasil.

Que fiquem registradas, nas palavras deste hu
milde Parlamentar do Rio Grande do Sul, a grandeza
do trabalho do Prefeito Paulo Ziulkoski e a persistên
cia com que tem buscado dias melhores para os Mu
nicípios brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Nós estamos aqui em obediência às Lideranças e
também prestigiando os Srs. Prefeitos de todos os
Estados, que estão apreciando esta sessão, transmi
tida para todo o Brasil. Eu mesmo sou um apreciador
dos debates da Câmara dos Deputados quando es
tou na minha casa.

Estamos esperançosos. Seja qual for a decisão
das Lideranças quando chegarmos aos 307 votos 
se a sessão deve ser encerrada ou se deve continuar,

na esperança de que mais Deputados aqui compare
çam -, estarei aqui. E se me cansar, está presente
neste plenário uma brava mulher que assumirá a Pre
sidência.

Ninguém vai fugir daqui. Se tivermos de ir até às
1Oh da manhã, iremos. Até o Deputado Walter Pinhei
ro, se quiser, poderá assumir a Presidência.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
podemos depositar nas mãos das Lideranças a res
ponsabilidade pelo que está acontecendo. O Presi
dente Aécio Neves, quando se retirou, propôs o início
da votação. A marcação até as 5h da manhã foi feita
entre ele e V.Exa., não de forma pública. Pediu-se às
Lideranças apenas que fosse feito um esforço máxi
mo.

Os trabalhos não podem ser conduzidos desta
forma. Os trabalhos da Casa são conduzidos pela
Mesa Diretora. Nosso problema é o quorum. Temos de
ver quem vai assumir a responsabilidade. Se continu
armos esta sessão, abriremos uma série de preceden
tes. Poderemos ficar até três ou quatro dias aguardan
do uma votação. Isso é extremamente perigoso.

Convocamos nossa bancada. Estou atendendo
a orientação do meu partido nesta votação.

Na prática, o que está sendo dito é que as Lide
ranças vão decidir quando tivermos os 307 votos,
como se fôssemos responsáveis por essa ou aquela
operação. A responsabilidade que as Lideranças as
sumiram foi a de iniciar a votação, compreendendo a
importância da matéria.

É bom lembrar que está na pauta a Medida Pro
visória n° 75, que tranca a pauta no dia de hoje. Por
tanto, é bom lembrar até os problemas de legalidade
que poderemos ter de enfrentar.

Faço novamente o apelo que fiz anteriormente:
se há disposição de ficar, vamos ficar, mas também
não pode ser ad aeternum, porque não funciona as
sim. Essa é uma atitude que pode levar a problemas
seriíssimos na apreciação de matérias na Casa.

São 2h15min do dia 12 de dezembro. Nossa
responsabilidade agora é decidir a questão do quo
rum, porque quando atingirmos 308 votos no painel
vamos ter de abri-lo. Aí não haverá mais acordo, por
que não há precedentes. É essa a ponderação que
quero fazer aos Srs. Parlamentares.
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o SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Ronaldo Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ouvimos com muita atenção o Líder
do PT, e gostaríamos de saber então se é possível
manter contato com os Líderes dos partidos para fa
zermos um acordo no sentido de que na próxima ter
ça-feira as medidas provisórias sejam votadas, e logo
em seguida seja votada essa PEC, com o entendi
mento de que o interstício não vai constituir jurispru
dência na Casa; não haverá o espaço necessário
para a segunda votação, como foi anteriormente pro
posto pelo Líder do PFL, Inocêncio Oliveira. É um as
pecto a ser examinado.

Valeria a pena contactar o Presidente da Casa,
Deputado Aécio Neves, porque, com a presença de
alguns Líderes que aqui estão e de alguns membros
da Mesa, poderemos deliberar sobre essa matéria
para não termos de abrir o painel quando chegarmos
ao quorum de 308.

Já a minha interpretação é um pouco diferente
da do Deputado Walter Pinheiro. Reconheço que esta
sessão é uma prorrogação da sessão do dia 11, e não
uma sessão do dia 12. Pode-se discutir até que horas
esta sessão poderá ser prorrogada; essa é uma outra
discussão. Nosso primeiro posicionamento foi defen
der a tese de prorrogação desta sessão até às 10 ho
ras, o que nos daria conforto para chamar os Parla
mentares e alcançarmos o quorum de 350 ou 360
Deputados. Caso contrário, acho que devemos solici
tar a presença do Presidente Aécio Neves e demais
membros da Mesa, pedindo aos Deputados que che
garem a partir de agora que não marquem seus votos
no painel enquanto aguardamos a decisão da Mesa.

Faltam apenas quatro votos para atingirmos os
308. Queremos saber se poderemos prorrogar esta
sessão até às 10 ou se haverá acordo para votarmos
na próxima terça-feira.

Hoje vários Deputados estão sendo diplomados
em seus Estados. É impossível acreditar que haverá
quorum para votarmos uma PEC hoje. Sejamos cla
ros: o acordo tem que ser feito sobre a terça-feira, in
clusive sobre o interstício da votação do segundo tur
no. É fundamental que isso fique definido no acordo
das Lideranças com o Presidente Aécio Neves e os
membros da Mesa.

VExa. deveria solicitar à Secretaria da Mesa
que telefone ao Presidente e aos demais membros
para chegarmos a esse entendimento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
concordar com parte do que o Deputado Caiado disse.
Não vejo possibilidade de essa lei ser aprovada em ou
tra sessão neste ano ainda. Mesmo com essa discus
são da diminuição do interstício, é um precedente que
nunca foi aberto. Há risco de na semana que vem ha
ver menos Deputados nesta Casa. Comparecem me
nos Deputados quando vai aproximando-se o fim do
ano. Há risco de ficarmos na mesma situação, ou até
numa pior, na semana que vem.

Sr. Presidente, a hora é de decisão. A única pos
sibilidade de garantir que essa PEC de interesse dos
Municípios brasileiros seja aprovada é analisar a ma
neira técnica de conseguir a prorrogação da sessão
até as 10h da manhã, ou o início de outra sessão. Aí,
sim, haveria problemas em relação ao fato de as me
didas provisórias estarem emperrando a discussão
desse projeto. Se prorrogarmos a sessão até as 10h
da manhã ou até o meio-dia, teremos quorum de so
bra. É o único caminho para resolver esse assunto.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Quero, neste momento, consultar o nobre Deputado
Walter Pinheiro. O Dr. Mozart sugere que a sessão
seja encerrada. Se a lei determina que, atingidos os
308 votos, temos de fazer a contagem, vamos resol
ver com os que estão presentes.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
houve duas votações. A matéria passou e foi ao Se
nado, onde houve uma imprudência: a matéria rece
beu mais votos favoráveis do que contrários, só que
faltou o quorum constitucional. Como votamos duas
vezes aqui, a única jurisprudência que poderíamos
formar é a de que matérias já referendadas pela Casa
que não foram promulgadas poderiam prescindir do
interstício.

Quantas matérias iguais a essa surgiram na his
tória do Parlamento? Que eu saiba, nenhuma.
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Então, estou levantando a tese de que não esta
ríamos formando jurisprudência com a quebra do in
terstício porque já há a vontade soberana anterior
mente manifestada pela Câmara dos Deputados.

Gostaria que se levasse em consideração a tese
de que, como essa matéria já foi votada, não necessi
ta do interstício, das sessões necessárias entre as vo
tações.

A decisão de derrubar a sessão será de V.Exa. ,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- A Mesa está examinando. Precisamos também da
opinião daqueles que estão aqui presentes, porque
verificamos que todos estão ansiosos para saber se
convém ou não arriscar.

Naturalmente, se completarmos o quorum de
308, quando devemos encerrar o painel para contar
os votos, como vamos resolver o problema? A maté
ria será derrotada.

De acordo com o que for combinado, encerrare
mos a sessão e votaremos em outra ocasião, possi
velmente na terça-feira.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De
putado Aécio Neves, Presidente da Câmara dos De
putados, ao apresentar a proposta da terça-feira, nes
ta Casa, num acordo em que S.Exa. tentou fazer junto
aos Líderes que estavam presentes nesta sessão,
afirmou que em outras oportunidades, desde que
houvesse apoio de todos os Líderes, o interstício po
deria ser rompido, ou seja, não precisaríamos cumprir
aquele período entre as sessões necessário para a
votação do segundo turno.

Sr. Presidente, já estamos chegando quase a
um ponto de entendimento. Se realmente obtivésse
mos, mesmo que por telefone, uma resposta do Presi
dente Aécio Neves, para que realmente houvesse a
oportunidade de se buscar um entendimento na pró
xima terça-feira sem a necessidade do interstício,
conseguiríamos, com muito mais tranqüilidade, apro
var essa matéria, que já vem causando um processo
de exaustão profunda.

Dentro da discussão que está sendo feita, e com
a presença de todos os Prefeitos que estão nesta
Casa, há um consenso no sentido de que não leve
mos mais a votação ao quorum de 308. Chegamos

agora a um quorum de 306, e pedimos que, por favor,
ninguém mais marque presença no painel.

Por favor, Sr. Presidente, o entendimento é no
sentido de que se encerre a sessão.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, continuo insistindo na tese de que
deve ser consultado o Presidente Aécio Neves para
se prorrogar esta sessão até as 1Oh da manhã.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Mas não pode ser prorrogada se atingidos os 308.

O SR. OSMAR TERRA - Por que não?
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

- Suspende-se a sessão?

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, a
informação que recebemos...

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Vou suspender a sessão por cinco minutos.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, suspenda a sessão por cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Está suspensa a sessão por cinco minutos.

(A sessão é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

- A sessão está reaberta.

Continuaremos com a votação. O Plenário resol
verá se a sessão vai até 5h ou 10h.

Convocamos os Srs. Deputados para virem ao
plenário votar. Os que estiverem dormindo que acor
dem! É um sacrifício para atender aos mais de 5 mil
Prefeitos municipais do Brasil.

Nós queremos colaborar. Venham votar. Depois
da votação, de acordo com o entendimento, os que
estiverem presentes resolverão o problema.

Quem quiser usar da palavra que o faça, pois
estão sendo ouvidos nos Municípios.

O SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa. a palavra.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
manifestar a decisão dos Deputados presentes em
plenário, que surpreendentemente não são poucos,
de pedir a prorrogação da sessão até as 10h. Após
ouvirmos os Deputados que quiserem manifestar-se,
sugiro que não se fale mais ao microfone, porque o
assunto já está mais do que esgotado, e a Taquigrafia
ficará liberada.
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o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Sr. Deputado, para continuar a sessão é necessária
a presença de Parlamentares.

O SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, os De
putados ficam, mas sem proferir discursos.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Dessa forma não é possível. VExas. querem que a
sessão seja encerrada agora? Se VExas. concorda
rem que a sessão continue até as 5h, com votação
aberta, assim será feito.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
um apelo a todos no sentido de que sejamos raciona
is. Há a orientação do Presidente da Casa de man
ter-se a sessão até as 5h da manhã. Não conseguire
mos o quorum necessário. Precisamos de 360 votos;
caso contrário, vamos perder a votação. Em função
disso, prefiro que trabalhemos posteriormente a
questão do interstício a possibilitar que alguém ques
tione o horário da votação junto ao Supremo Tribunal
Federal.

No meu entendimento, esta sessão não vale
mais nada, pois já passa da meia-noite, e contam-se
em dias, não em datas de abertura as sessões. Qual
quer pessoa pode levar essa causa à Justiça e ga
nhar. Mesmo que ganhássemos esta votação, perde
ríamos na Justiça.

Sr. Presidente, minha sugestão é no sentido de
que se encerre a sessão. Posteriormente vamos reu
nir-nos com a Mesa Diretora para resolver a questão.
O Presidente da Casa e os membros da Mesa é que
deveriam estar aqui para resolvê-Ia. Entendo, portan
to, que devemos encerrar esta sessão e, em outra
ocasião, fazer uma reunião com os Líderes, sob o pa
trocínio do Presidente da Casa, para encontrarmos
uma saída para a questão.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- A sessão deverá continuar até as 5h da manhã,
mas, se os Srs. Deputados que se encontram presen
tes decidirem que ela deve ser encerrada, vamos en
cerrá-Ia imediatamente.

O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB-PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou deficien-

te. Estava em minha casa, com uma crise de artrite, e
mesmo assim, atendendo ao apelo da Presidência
desta sessão, vesti o paletó e vim aqui para votar.

Os argumentos são muito válidos. Por outro
lado, entendo que a Mesa, por intermédio de sua as
sessoria, deveria ter avaliado a questão de ordem
processual legislativa e de ordem processual jurídica,
para que não estivéssemos agora, às 2h40min, dis
cutindo se vai valer ou não o que resolvermos nesta
sessão; afinal, já estamos em outro dia.

Devemos - esta é minha opinião - permane
cer com a sessão aberta para que se atinja o quo
rum, para, dessa forma, atendermos aos anseios e
reclamos dos Municípios brasileiros.

Era a observação que gostaria de apresentar a
VExa. neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Estou afirmando que a sessão continuará até as 5h,
mas isso depende dos Srs. Deputados presentes.
Gostaria de ouvi-los para que amanhã ou depois não
culpem a Mesa pela decisão que ela vier a tomar.

O SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o en
tendimento da grande maioria dos Deputados é o de
que, se vamos prorrogar a sessão até as 5h, que
alonguemos o prazo até as 10h. É mais fácil convo
carmos os Deputados a comparecerem aqui pela ma
nhã do que agora. Estamos tendo dificuldade para 10
calizá-Ios. Os aparelhos celulares estão desligados.
Enfim, há dificuldade de toda ordem.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
manifestar minha opinião. O que está acontecendo
aqui - esta é a avaliação deste Parlamentar, e não do
partido - é uma falta de respeito com VExa. A Mesa,
numa matéria dessa responsabilidade, não poderia
deixar a situação como está. Alguém da Mesa tem
que vir aqui. Trata-se de decisão da Mesa.

V.Exa. está presidindo a sessão agora; se quiser
encerrá-Ia, poderá fazê-lo. Não depende da decisão
de nenhum Deputado. A Mesa Diretora desta Casa te
ria de estar aqui para se posicionar, mas não está.
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Alguém teria de telefonar para o Presidente ou
para o Vice-Presidente. Não podemos permanecer
aqui constrangidos. O que está acontecendo? Temos
de implorar para Prefeitos, temos que chamar Depu
tados, quando na verdade chegamos a ter aqui 450
Deputados! Isso é um absurdo!

Peço à Mesa Diretora que tome uma posição,
sob pena de ficarmos em constrangimento.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tomei uma decisão. Sou eu quem está presidindo
os trabalhos, e amanhã ou depois poderão culpar a
mim, porque, chegando ao quorum de 308 Deputa
dos, a votação teria de ser proclamada, e perdería
mos.

Então, está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

- A Mesa vai proclamar o resultado:
Votaram:
Sim:284
Não: 21
Abstenção: 01
Total: 306
NÃO HOUVE QUORUM, FICA, PORTANTO,

ADIADA A VOTAÇÃO, EM 10 TURNO, DA
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N°
559, DE 2002.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 559/2002 - PRIMEIRO
TURNO

Início Votação: 121121200201:19
Fim Votação: 1211212002 02:43
Presidiram a Votação: Aécio Neves -17:25
Resultado da Votação
Sim 284
Não 21
Abstenção 1
Total da Votação 306
Orientação
PFL - Sim
PSDB -Sim
PMDB -Sim
PT -Sim
PPB - Sim
PTB -Sim
PDT/PPS - Liberado
PUPSL -Sim
PSB/PCDOB - Sim
Art. 17 1
Total Quorum 307

RORAIMA

Alceste Almeida PL PUPSL - Sim
Almir Sá PPB - Sim
Salomão Cruz PFL - Sim
Total Roraima: 3

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PPB - Não
Eduardo Seabra PTB - Sim
Jurandil Juarez PMDB - Sim
Total Amapá: 3

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB - Sim
Asdrubal Bentes PMDB - Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS Sim
José Priante PMDB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Renildo Leal PTB Sim
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCDOB Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Total Pará: 11

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB Sim
Átila Lins PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim
Total Amazonas: 4

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS Não
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT PDT/PPS Não
Total Rondonia : 3

ACRE

Clóvis Queiroz PFL Sim
João Tota PPB Sim
Márcio Bittar PPS PDT/PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim
Zila Bezerra PTB Sim
Total Acre: 7
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TOCANTINS

Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Igor Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Neiva Moreira PDT PDT/PPS Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim
Total Maranhão: 6

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Aníbal Gomes PMDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Crescêncio Pereira Jr. PFL Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Não
Nelson Otoch PSDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não
Total Ceará : 13

PIAuí

Gessivaldo Isaias PMDB Sim
Heráclito Fortes PFL Sim

Marcelo Castro PMDB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Roberto John PT Sim
Themístocles Sampaio PMDB Sim
Total Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Total Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Total Paraíba: 4

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Pedro Eugênio PT Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim
Total Pernambuco: 8

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim
Total Alagoas: 4

SERGIPE

Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Total Sergipe: 2

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL Sim
Benito Gama PMDB Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eraldo Tinoco PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSDB Sim
João Leão PPB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 54247

Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PMDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Mário Negromonte PPB Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PFL Sim
Total Bahia: 30

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB Art. 17
Antônio do Valle PMDB Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Carlos Melles PFL Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Gilmar Machado PT Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PTB Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário de Oliveira PST Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Sim
Osmânio Pereira PSDB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Pimenta da Veiga PSDB Sim
Rafael Guerra PSOB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim

Tilden Santiago PT Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Total Minas Gerais: 36

EspíRITO SANTO

João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL Sim
Magno Malta PL PUPSL Sim
Marcus Vicente PPB Sim
Nilton Baiano PPB Não
Total Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Almerinda de Carvalho PPB Sim
Candinho Mattos PSDB Não
Dr. Heleno PSDB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PPB Sim
Francisco Silva PST Sim
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Sampaio PDT PDT/PPS Sim
Jorge Bittar PT Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PSB PSB/PCDOB Sim
Miro Teixeira PDT PDT/PPS Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Reinaldo Gripp PL PUPSL Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa POT POT/PPS Sim
Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB Sim
Total Rio de Janeiro: 25

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
André Benassi PSOB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
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Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Não
Dr. Hélio PDT PDT/PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Eduardo Dado PDT PDT/PPS Sim
João Paulo PT Sim
José Dirceu PT Sim
José Genoíno PT Sim
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Michel Temer PMOB Sim
Milton Monti PMOB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Não
Paulo Kobayashi PSOB Sim
Paulo Lima PMOB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
Teima de Souza PT Sim
Wagner Rossi PMOB Sim
Total São Paulo: 35

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL Sim

Pedro Henry PPB Sim
Ricarte de Freitas PSOB Sim
Teté Bezerra PMOB Sim
Wilson Santos PSOB Abstenção
Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jofran Frejat PPB Não
Pedro Celso PT Sim

Tadeu Filippelli PMOB Sim
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Barbosa Neto PMOB Sim
Euler Morais PMOB Sim
Geovan Freitas PMOB Sim
Jovair Arantes PSOB Sim
Juquinha PL PUPSL Sim
Lidia Quinan PSOB Sim
Lúcia Vânia PSOB Sim
Luiz Bittencourt PMOB Sim
Nair Xavier Lobo PMOB Sim
Norberto Teixeira PMOB Sim
Pedro Canedo PSOB Sim
Pedro Chaves PMOB Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT Sim
João Grandão PT Não
Marçal Filho PMOB Sim
Marisa Serrano PSOB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Waldemir Moka PMOB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Alex Canziani PSOB Sim
Oilceu Sperafico PPB Sim
Or. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PT Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim
Hermes Parcianello PMOB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMOB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luciano Pizzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Sim
Márcio Matos PTB Sim
Moacir Micheletto PMOB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odílio Balbinotti PSOB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Ricardo Barros PPB Sim



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 54249

Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim
Total Paraná: 23

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMDB Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Fernando Coruja PDT PDT/PPS Sim
Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
Leodegar Tiscoski PPB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL Sim
Renato Vianna PMDB Sim
Serafim Venzon PDT PDT/PPS Sim
Vicente Caropreso PSDB Sim
Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT PDT/PPS Sim
Alceu Collares PDT PDT/PPS Sim
Ary José Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Beto Albuquerque PSB PSB/PCDOB Não
Darcísio Perondi PMDB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Esther Grossi PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB Sim
Fetter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Henrique Fontana PT Sim
Júlio Redecker PPB Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Sim
Nelson Proença PPS PDT/PPS Sim
Osmar Terra PMDB Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Não
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos PDT PDT/PPS Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Wilson Cignachi PMDB Sim
Total Rio Grande do Sul: 24

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Há sobre a Mesa as seguintes

DECLARAÇÕES DE VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Minha posição é contrária à Taxa de Iluminação
Pública (TIP) (PEC n° 559/02) pois entendo que a
mesma é uma sobrecarga para as famílias já pobres e
miseráveis do nosso País.

Sou contrário porque entendo que a maioria das
Câmaras de Vereadores não tem sensibilidade para
as causas sociais.

Se hoje voto contrário a minha posição é por me
centralizar pela decisão da bancada. - 12/12/02, Dr.
Rosinha

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declara Voto Favorável à PEC 559/2002
Senhor Presidente:
Na qualidade de representante do PPB do Esta

do de Santa Catarina, não posso deixar de manifes
tar-me sobre o mérito da Proposta de Emenda à
Constituição n°. 559/2002, que Acrescenta o art.
149-A à Constituição Federal , instituindo contribui
ção para custeio do serviço de iluminação pública nos
Municípios e no Distrito Federal.

Embora conceituamente sou contrário a qual
quer aumento de impostos, ainda que através de ta
xas, contribuições e aumento de alíquotas e ferrenho
defensor da Instituição do Imposto Único Federal, não
posso deixar de registrar as dificuldades que grande
parcela dos municípios brasileiros estão atravessan
do com a manutenção dos serviços de iluminação pú
blica.

Tendo integrado a Comissão Especial que apro
vou a antiga PEC 222/2000, de autoria do deputado
Juquinha, votamos a favor da autorização para que
municípios e o Distrito Federal possam instituir, den
tro das respectivas leis, a criação da contribuição
para custeio do serviço de iluminação pública.

Esta questão está no Congresso Nacional, após
diversos pedidos de inconstitucionalidade da cobran
ça da taxa que vieram ter guarda no Supremo Tribu
nal Federal. Desta forma estamos regularizando uma
situação que não deve prosperar. Creio que esta con
tribuição deve ser revista no projeto de reforma tribu
tária que o Congresso Nacional deverá apreciar em
2003.

São estas as razões que votamos a favor da
PEC 559/2002, consciente de que é necessário e im
perioso reduzir com a maior brevidade as taxas, con-
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tribuições e impostos que penalizam a população bra
sileira.

Plenário Ulysses Guimarães, em 11 de Dezem
bro de 2002. - Deputado Eni Voltolini.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Apresentação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
SENHORES:

CHICO SARDELLI - Projeto de Lei Comple
mentar - Introduz § 2°, no art. 37, da Lei n° 8.245, de
18 de outubro de 1991". (PLP n° 353/02).

DILCEU SPERAFICO E OUTROS - Projeto de
Resolução - Institui a criação da Comissão Parla
mentar de Inquérito com a finalidade de investigar
eventuais abusos praticados pela AMBEV, quando de
sua criação. (PRC n° 260/02).

ENI VOLTOLlNI E LEODEGAR TISCOSKI 
Projeto de Lei - "Dispõe sobre a implantação do Pro
grama de Trânsito Aluno-Guia nas escolas de educa
ção básica." (PL. n° 7.454/02).

Projeto de Lei - "Dispõe sobre a exposição à
venda ou entrega ao consumo do álcool etílico anidro
e hidratado em todo o território nacional e dá outras
providências." (PL. n° 7.455/02).

Projeto de Lei - "Altera o § 2° do art. 102 do De
creto-lei n° 7.661, de 21 de junho de 1945, "Lei de Fa
lências". (PL. nO 7.456/02).

Projeto de Lei - "Altera a Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que "institui o Código de Trânsito
Brasileiro". (PL. n° 7.457/02).

Projeto de Lei - "Altera o inciso 11 do art. 282 e
acrescenta o art. 1.211 -D à Lei n° 5.869, de 11 de ja
neiro de 1973, Código de Processo Civil." (PL. n°
7.458/02).

Projeto de Lei - "Altera a Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que "institui o Código de Trânsito
Brasileiro". (PL. nO 7.459/02).

Projeto de Lei - "Altera o § 2° do art. 58 da Con
solidação das Leis do Trabalho - CLT, a fim de não
computar na jornada de trabalho o tempo despendido
pelo empregado até o local de trabalho e para o seu
retorno, quando o local não for servido por transporte
público e o empregador fornecer a condução." (PL. n°
7.460/02).

Projeto de Lei - "Dispõe sobre a obrigatorieda
de dos provedores de acesso a Internet manterem ca
dastro de usuários e registro de transações:' (PL. n°
7.461/02).

Projeto de Lei - "Proíbe a divulgação de nomes
de pessoas que tenham ingressado em juízo com re
clamações trabalhistas." (PL. n° 7.462/02).

Projeto de Lei - "Dispõe sobre a assistência à
saúde das presidiárias, acrescentando parágrafo ao
artigo 43 da Lei n°. 7.210/84." (PL. n° 7.463/02).

Requerimento de Informação - Solicita esclare
cimentos ao Senhor Ministro de Estado das Comuni
cações quanto aos reajustes tarifários dos serviços
de telefonia fixa comutada e de telefonia móvel. (RIC
n° 4.729/02).

Projeto de Lei - "Altera a Lei n° 8.899, de 29 de
junho de 1994, que "concede passe livre às pessoas
portadoras de deficiência no sistema de transporte
coletivo interestadual". (PL. n° 7.464/02).

Projeto de Lei - Acrescenta inciso ao art. 20 da
Lei n° 8.036, de 11 de maio e 1990, para permitir a
movimentação da conta vinculada do trabalhador no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para o paga
mento de anuidade escolar do titular e de seus de
pendentes. (PL. n° 7.465/02).

VANESSA GRAZZIOTIN - Requerimento de
Informação - Solicita ao Senhor Ministro da Fazenda,
no âmbito do Banco Central, informações referente
ao cumprimento da Lei Complementar n° 110/01. 
(RIC n° 4.730/02).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhor Secretário Especial de Desenvolvimento Urbano
da Presidência da República, informações sobre a fal
ta de abastecimento de água na cidade de Manaus,
no Estado do Amazonas. - (RIC n° 4.731/02).

PAES LANDIM - Requerimento de Informação
- Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda so
bre a posição do Banco Central do Brasil e as provi
dências por ele tomadas ante as acusações de ges
tão temerária e fraudulenta de fundos administrados
pelo Bank of América. - (RIC n° 4.732/02).

VANESSA GRAZZIOTIN -Indicação- Sugere à
adoção de medidas urgentes para entender a neces
sidade de abertura de ramal, na Comunidade de
Novo Horizonte Km 37, no Município de Presidente
Figueiredo, no Estado do Amazonas. - (INC nO
3.743/02).

Indicação - Sugere à adoção de medidas ur
gentes para atender a necessidade da construção da
Estrada Agrovila e aquisição de caminhões para es
coamento da produção, no Município de Tefé, no
Estado do Amazonas. - (INC n° 3.744/02).
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LUIZ ANTONIO FLEURV - Projeto de Lei - Alte
ra os artigos 57 e 59 da Lei nO 10.406, de 10 de janeiro
de 2001, que institui o Código Civil. - (PL. n°
7.466/02).

VANESSA GRAZZIOTIN -Indicação- Sugere à
adoção de medidas urgentes para a aquisição de um
caminhão, no Assentamento de Sto. Antônio do Abo
nari, localizado no Km 200 da BR 174, no Município
de Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas.
(INC n° 3.745/02).

Indicação - Sugere a adoção de medidas ur
gentes para recuperação do Ramal Uatumã, rebaixa
mento das ladeiras e transporte (Caminhão ou Toyo
ta) para atender as necessidades do Assentamento
de Uatumã, no Município de Presidente Figueiredo,
no Estado do Amazonas. - (INC n° 3.746/02).

PAES LANDIM E OUTROS - Proposta de
Emenda à Constituição - Altera o caput do art. 142 e
acrescenta § 7° ao art. 225 da Constituição Federal. 
(PEC n° 588/02).

JOÃO SAMPAIO - Projeto de Lei - Altera dispo
sitivos da Lei n.o 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação na
cional. (PL. n° 7.467/02).

Projeto de Lei - Dispõe sobre invólucro de pro
teção- lacre impermeável- contra contaminação de
latas de refrigerantes, cervejas e outras bebidas. (PL.
nO 7.468/02).

ROBERTO ROCHA - Projeto de Lei - Cria a
Zona Franca de São Luís, no Estado do Maranhão, e
dá outras providências. (PL. n° 7.469/02).

RAFAEL GUERRA - Projeto de Lei - Institui a
Política Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico do Setor Farmacêutico. (PL. n° 7.470/02).

IARA BERNARDI - Projeto de Lei - Institui a
Fundação Universidade Federal de Sorocaba, estado
de São Paulo. - (PL. n° 7.471/02).

Requerimento de Informação - Solicita informa
ções ao Sr. Ministro das Comunicações, sobre emis
soras de rádio comunitárias no Brasil. (RIC n°
4.733/02).

Requerimento de Informação - Solicita informa
ções ao Sr. Ministro da Justiça acerca dos equipa
mentos apreendidos pela Polícia Federal nas emisso
ras clandestinas de baixa potência. - (RIC n°
4.734/02).

Requerimento de Informação - Solicita informa
ções ao Sr. Ministro das Comunicações, sobre laudos
técnicos elaborados pela Anatel sobre interferência
de emissoras de rádio e TV comunitárias e comerciais

na aviação, serviços de segurança, ambulância, e ou
tros. (RIC n° 4.735/02).

GUSTAVO FRUET - Projeto de Lei - Altera o
art. 9° da Lei n° 7.525, de 22 de julho de 1986. (PL. n°
7.472/02).

JANDIRA FEGHAU - Projeto de Lei - Dispõe
sobre o repasse de contribuições de órgãos da admi
nistração pública direta, indireta e fundacional para
clubes de caráter social, recreativo esportivo que con
greguem os respectivos servidores ou empregados, e
seus familiares. (PL. n° 7.473/02).

PAULO BALTAZAR - Projeto de Lei Comple
mentar - Autoriza o Poder Executivo a criar a Região
Integrada de Desenvolvimento do MédioVale do Para
íba do Sul - Mercovale. (PLP n° 354/02).

VEDA CRUSIUS - Indicação - Sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério das Comuni
cações, a elaboração de projeto de lei visando a dar
nova redação aos artigos 1° e 4° da Lei n° 8.529 de 14
dezembro de 1992. (INC n° 3.747/02).

GERSON PERES E OUTROS - Recurso 
Contra a apreciação conclusiva da Comissão de Co
missão e Justiça e de Redação sobre o Projeto de Lei
n° 7122, de 2002. (REC n° 256/02).

ENI VOLTOUNI E LEODEGAR TISCOSKI 
Projeto de Lei Complementar - "Altera a Lei Comple
mentar n° 87, de 13 setembro de 1996, e dá outras
providências." (PLP 355/02).

ENI VOLTOUNI E OUTROS - Proposta de
Emenda à Constituição - Altera os arts. 34, 144, 160
e 167 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
para assegurar os recursos mínimos para o financia
mento das ações e serviços públicos de segurança
pública. (PEC n° 589/02).

SRS. LíDERES - Requerimento - Requeremos
a Vossa Excelência, nos termos do art. 155, do Regi
mento Interno, urgência para apreciação do PLP
01/91, do Sr Fernando Henrique Cardoso, que "define
os serviços de qualquer natureza sujeitos ao imposto
de competência dos municípios, previsto no inciso IV
do art. 156 da Constituição e estabelece suas alíquo
tas máximas". (REO n° 247/02).

Requerimento - Requeremos a Vossa Excelên
cia, nos termos do art. 155, do Regimento Interno, ur
gência para apreciação do PL 7.334/02, do Poder
Executivo, que "dispõe sobre a concessão da aposen
tadoria especial ao cooperado de cooperativa de tra
balho ou de produção e dá outras providências." (REO
n° 248/02).
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VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
antes lembrando que hoje, às 9 horas, haverá ses
são solene em homenagem à Bíblia Sagrada.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

COMPARECEM MAIS OS SRS:

Adolfo Marinho
Ariosto Holanda
Inácio Arruda
Sérgio Novais
Total de Ceará 4

CEARÁ

PIAuí

PSDB
PSDB

PCdoBPSB/PCDOB
PSBPSB/PCDOB

Francisco Rodrigues

Total de Roraima: 1

RORAIMA

PFL

Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
Marcelo Castro
Paes Landim
Total de Piauí 4

PMDB
PFL

PMDB
PFL

AMAPÁ RIO GRANDE DO NORTE

PERNAMBUCO

Sérgio Barcellos
Total de Amapá 1

PARÁ

Giovanni Queiroz
José Priante
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Zenaldo Coutinho
Total de Pará 5

AMAZONAS

Arthur Virgílio
Total de Amazonas 1

RONDONIA

Nilton Capixaba
Total de Rondonia 1

ACRE

Márcio Bittar
Marcos Afonso
Sérgio Barros

Total de Acre 3

TOCANTINS

PFL

PDTPDT/PPS
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB

PSDB

PTB

PPSPDT/PPS
PT

PSDB

Iberê Ferreira
Ney Lopes
Total de Rio Grande do Norte 2

PARAíBA

Damião Feliciano
Total de Paraíba 1

Armando Monteiro
Carlos Batata
Djalma Paes
João Colaço
Joel De Hollanda
Luiz Piauhylino
Osvaldo Coelho
Pedro Eugênio
Sérgio Guerra
Total de Pernambuco 9

ALAGOAS

João Caldas
José Thomaz Nonô
Total de Alagoas 2

BAHIA

PTB
PFL

PMDB

PMDB
PSDB

PSBPSB/PCDOB
PSDB

PFL
PSDB

PFL
PT

PSDB

PLPUPSL
PFL

Igor Avelino
Osvaldo Reis

Total de Tocantins 2

MARANHÃO

Neiva Moreira
Pedro Novais

Total de Maranhão 2

PMDB
PMDB

PDTPDT/PPS
PMDB

Aroldo Cedraz
Eraldo Tinoco
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro

PFL
PFL
PTB
PFL
PFL

PCdoBPSB/PCDOB
PFL
PFL
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Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
Leur Lomanto
Milton Barbosa
Nelson Pellegrino
Paulo Braga
Total de Bahia 15

MINAS GERAIS

Carlos Melles
Fernando Diniz
Maria do Carmo Lara
Nilmário Miranda
Osmânio Pereira
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos
Tilden Santiago
Total de Minas Gerais 8

EspíRITO SANTO

PFL
PFL

PMDB
PMDB

PFL
PT

PFL

PFL
PMDB

PT
PT

PSDB
PFL

PLPUPSL
PT

MATO GROSSO

Pedro Henry
Total de Mato Grosso 1

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela
Paulo Octávio
Wigberto Tartuce
Total de Distrito Federal 3

GOIÁS

Norberto Teixeira
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado

Total de Goiás 3

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Total de Mato Grosso do Sul 2

PPB

PT
PFL
PPB

PMDB
PPB
PFL

PTB
PPB

PLPUPSL

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

Magno Malta
Total de Espírito Santo 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSBPSB/PCDOB
Alexandre Santos PSDB
Dino Fernandes PPB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Paulo Baltazar PSBPSB/PCDOB
Rubem Medina PFL
Total de Rio de Janeiro 8

Abelardo Lupion
Alex Canziani
José Borba
José Carlos Martinez
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Total de Paraná 6

PARANÁ

PFL
PSDB
PMDB

PTB
PLPUPSL

PMDB

SÃO PAULO

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
José de Abreu
José Dirceu
Luiza Erundina
Marcelo Barbieri
Moreira Ferreira
Paulo Kobayashi
Robson Turna
Xico Graziano
Total de São Paulo 12

PSDB
PSDB

PTB
PSDB

PTN
PT

PSBPSB/PCDOB
PMDB

PFL
PSDB

PFL
PSDB

RORAIMA

Luis Barbosa
Total de Roraima 1

AMAPÁ

Badu Picanço
Total de Amapá 1

PARÁ

Babá
Total de Pará 1

AMAZONAS

José Melo
Total de Amazonas 1

PFL

PLPUPSL

PT

PFL
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RONDONIA

Marinha Raupp
Sérgio Carvalho
Total de Rondonia 2

PMDB
PSDB

Maria Elvira
Maria Lúcia
Zezé Perrella
Total de Minas Gerais 5

PMDB
PMDB

PFL

ACRE EspíRITO SANTO

José Aleksandro

Total de Acre 1

TOCANTINS

Freire Júnior
Paulo Mourão
Total de Tocantins 2

MARANHÃO

Eliseu Moura
Mauro Fecury
Nice Lobão
Total de Maranhão 3

CEARÁ

PSLPUPSL

PMDB
PSDB

PPB
PFL
PFL

Max Mauro
Ricardo Ferraço
Total de Espírito Santo 2

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral

Eber Silva
Eduardo Paes
Jorge Wilson
José Carlos Coutinho
José Egydio
Luiz Ribeiro
Márcio Fortes
Mattos Nascimento
Total de Rio de Janeiro 9

PTB
PPSPDT/PPS

PFL
PST
PFL

PSDB
PFL
PFL

PSDB
PSDB

PST

Pinheiro Landim
Total de Ceará 1

PMDB
SÃO PAULO

SERGIPE

PERNAMBUCO

PARAíBA

MATO GROSSO DO SUL

PSDB

PMDB

PMDB

PT

PPSPDT/PPS

PT
PPB

PSDB

Zé Gomes da Rocha

Total de Goiás 1

Dr. Antonio Cruz

Total de Mato Grosso do Sul 1

PARANÁ

Aloizio Mercadante

João Herrmann Neto

Orlando Fantazzini
Wagner Salustiano

Zulaiê Cobra
Total de São Paulo 5

DISTRITO FEDERAL
Maria Abadia
Total de Distrito Federal 1

GOIÁS

PFL

PSLPUPSL
PLPUPSL

PSDB
PSDB

PSBPSB/PCDOB
PTB

PCdoBPSB/PCDOB

BAHIA

Augusto Franco
José Teles
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Tânia Soares
Total de Sergipe 5

Marcondes Gadelha
Total de Paraíba 1

Luciano Bivar
Marcos de Jesus
Total de Pernambuco 2

MINAS GERAIS

Nilo Coelho
Reginaldo Germano
Total de Bahia 2

Hélio Costa
Ibrahim Abi-Ackel

PSDB
PFL

PMDB
PPB

Basílio Villani

Max Rosenmann

Padre Roque

Rafael Greca

Total de Paraná 4

PSDB

PMDB

PT

PFL
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N° 2.211-A/02 (Da Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática)- Aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural Comunitária Rio
Grande da Serra a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Rio Grande da
Serra, Estado de São Paulo.

DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 1.972-A/02 (Da Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Mídia Comunitária Ci
dade das Brisas a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Votuporanga, Estado de
São Paulo.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 1.926-A/02 (Da Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Nova Ação
de Castilho a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Castilho, Estado de
São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

de sons e imagens, na cidade de Manaus, Estado
do Amazonas.
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

N° 2.20S-A/02 (Da Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática)- Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Lídia Almei
da a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Mata Roma, Estado do Maranhão.

DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 2.300-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Stênio Congro
para executar serviço de radiodifusão sonora, em
freqüência modulada, na cidade de Três Lagoas,
Estado do Mato Grosso do Sul.

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-02-03

RIO GRANDE DO SUL

PT
PMDB
PHS

3

Adão Pretto
Germano Rigotto
Roberto Argenta
Total de Rio Grande do Sul

ORDEM DO DIA

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS

I -EMENDAS

11 - RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58,§1°

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58,§3° com
binado com ART.132,§2°

1.1COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 2.303-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Cultural Cam
pos de Minas, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de São João Del Rei,
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Encerro a sessão, designando para hoje, quin
ta-feira, dia 12, às 14 horas, a seguinte

N° 2.261-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Fundação "José Bonifácio
Lafayette de Andrada" para executar serviço de radi
odifusão de sons e imagens, com fins exclusivamen
te educativos, na cidade de Barbacena, Estado de
Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

N° 2.421-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Rede Floresta Viva Comu
nicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
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N° 1.583-A/01 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão ao Sistema Nativa de Co
municações Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, na cidade de Pelotas,
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

N° 2.301-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Calmerinda
Lanzillotti para executar serviço de radiodifusão so
nora, em freqüência modulada, na cidade de Brasí
lia (Ceilândia), Distrito Federal.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

PROJETOS DE LEI:

N° 3.703-B/00 (BISPO WANDERVAL) - Dispõe so
bre procedimento na operação de arrendamento
mercantil de veículo automotivo ("Ieasing"), e dá ou
tras providências..
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

N° 5.803-0/01 (PODER EXECUTIVO) - Autoriza o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a receber
em dação em pagamento o imóvel que especifica.
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

N° 7.122-A/02 (Dr. Rosinha) - Acrescenta § 6° ao
art. 206 do Novo Código Civil Brasileiro (Lei n° 10.406
de 10 de janeiro de 2002), estabelecendo em vinte
anos a prescrição da pretensão da reparação relativa
a acidente do trabalho ou doença ocupacional.
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

N° 7.189-CI02 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA) 
Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica à
aquisição de veículos automotores movidos a álcool etí
1ico hidratado carburante e dá outras providências.
OBS.: AV. 1009/02, em 17/09/02 - Substituição do tex
to anterior do PL 7189/02 pela presente versão, tendo
em vista ter sido verificada inexatidão material.
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

N° 5.119-B/02 (Jaques Wagner) - Denomina "Ro
dovia Milton Santos" a BR-242 (Bahia-Brasília), que
atravessa a Chapada Diamantina e o oeste baiana.
Obs.: Apensado a este o PL 5.174/01 (ver item
1.2)
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 2.531/00 (JOSÉ MILlTÃO) - Projeto de lei que
define o valor das indenizações e a repartição dos
recursos arrecadados pelo Seguro Obrigatório 
DPVAT, de que trata a Lei 6194/74.
Apensado ao PL 505/91 (ver item 1.2)
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

N° 3.154/00 (BISPO RODRIGUES) - Projeto de
Lei que modifica o art. 4° da Lei n° 6194, de 19 de
dezembro de 1974, que "dispõe sobre o Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por veícu
los automotores de via terrestre, ou por sua carga, a
pessoas transportadas ou não", para assegurar o
pagamento de indenizações deste seguro exclusiva
mente às vítimas ou aos seus beneficiários.
Apensado ao PL 505/91 (ver item 1.2)
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

N° 5.122/01 (WIGBERTO TARTUCE) - Dispõe so
bre a divulgação do direito dos passageiros do
transporte público coletivo rodoviário à indenização
em caso de acidente de trânsito.
Apensado ao PL 505/91 (ver item 1.2)
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

N° 5.630/01 (EDUARDO BARBOSA) - Altera a Lei
n° 6194, de 19 de setembro de 1974, direcionando
recursos à reabilitação das vítimas de acidentes de
trânsito.
Apensado ao PL 505/91 (ver item 1.2)
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

N° 6.381-C/02 (Airton Dipp) - Acrescenta o § 6°
ao artigo ]O da Lei n° 8.631, de 04 de março de
1993.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N° 5.174/01 (Nair Xavier Lobo) - Denomina "Rodo
via Milton Santos" a rodovia BR-174, desde a cidade
de Cáceres-MS até a fronteira com a Venezuela.
Obs.: Apensado ao PL 5.119-B/02 (ver item 1.1)
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

----------_."._-_._.__._-_._-_.,----
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N° 2.353/00 (DR. HÉLIO) - Dispõe sobre a destina
ção do superávit financeiro do Fundo de Marinha
Mercante.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 3.695/00 (L1NCOLN PORTELA) - Institui o fun
cionamento de todas as escolas públicas do país,
em um dia por mês, que será no Sábado ou Domin
go, para os fins que especifica.

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 4.337/01 (ADÃO PRETTO) - Dispõe sobre con
teúdos curriculares de cursos de formação de pro
fessores.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 4.621/01 (ENIO BACCI) - Determina a instala
ção de cursos de informática e de língua estrangei
ra, gratuitos, e dá outras providências.
DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 5.529/01 (WIGBERTO TARTUCE) - Estabelece
a obrigatoriedade da inclusão da disciplina Ensino
das Religiões nas escolas de ensino fundamental.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 5.534/01 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Adici
ona o parágrafo sexto, ao artigo 23, da Lei 9.394, de
20 de dezembro de 1996 que - estabelece as dire
trizes e bases para educação nacional - para intro
duzir, a partir da quinta série, noções de Direito.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 5.692101 (GLVCON TERRA PINTO) - Dispõe
sobre a inclusão obrigatória da disciplina "lingua
gem de Programação de Computador" nos currícu
los escolares dos estabelecimentos do ensino mé
dio, das redes pública e privada em todo o País.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 6.176/02 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Dis
põe sobre a obrigatoriedade do ensino de informáti
ca nos currículos plenos dos estabelecimentos de
2° e 3° graus.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 6.310/02 (DR, HELENO) - Proíbe a cobrança de
valores associados ao deslocamento de clientes de
telefonia celular para áreas que não as de sua habi
litação.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 6.336/02 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Torna
obrigatória a inclusão no currículo escolar de 1° grau
de matéria relativa a educação para o trânsito.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 6.543/02 (SALOMÃO CRUZ) - Acrescenta pará
grafo único ao art. 9° da Lei nO 7.827, de 27 de se
tembro de 1989, alterado pela Lei nO 10.177, de 12
de janeiro de 2001.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 6.624/02 ( JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Insti
tui o Programa de Educação para a Preservação do
Patrimônio Ecológico.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 7.057/02 (SÉRGIO CARVALHO) - Altera o art.
16 do Decreto-Lei n° 227, de 28 de fevereiro de
1967 - Código de Mineração.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 505-C/91 (PAULO PAIM) - Revoga a alínea 'I' do
artigo 20 do decreto-lei 73, de 21 de novembro de
1966, extinguindo o seguro obrigatório de veículos
automotores.
Apensados a este os Projetos de Lei nOs 727/95,
1.316/95, 1.330/95, 2.588/96, 2.640/96, 3.871/97,
1.361/99, 2.000/99, 2.001/99, 2.022199, 2.357/00,
2.439/00, 2.489/00, 2.537/00, 3.566/00, 4.393/01e
4.460/01 (ver item 1.2); e 2.531/00, 3.154/00,
5.122101 e 5.630/01 (ver item 1.1)
DECURSO:1 a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

N° 727/95 (JOSE AUGUSTO) - Projeto de lei que
dispoe sobre o acréscimo de parágrafo único ao art.
3° da Lei n° 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que
dispoe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pesso
ais causados por veículos automotores de via ter
restre, ou por sua carga, a pessoas transportadas
ou nao.
Apensado ao PL 505/91
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03
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N° 1.316/95 (CARLOS MOSCONI) - Projeto de
lei que altera dispositivos da Lei n° 6.194, de 19
de dezembro de 1974, que dispoe sobre Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por veí
cu�os automotores de via terrestre, ou por sua
carga, a pessoas transportadas ou nao.
Apensado ao PL 505/91
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

N° 1.330/95 (JAIR SOARES) - Projeto de lei que
altera o parágrafo único do art. 27 da Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991.
Apensado ao PL 505/91
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

N° 2.588/96 (CUNHA BUENO) - Projeto de lei que
altera o art. 7° da Lei nO 6194, de 1974, com a reda
ção que lhe foi dada pelo art. 1° da Lei n° 8441, de
1992.
Apensado ao PL 505/91
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

N° 2.640/96 (ANTONIO JORGE) - Projeto de lei
que proíbe a cobrança do Seguro Obrigatório de Ve
ículos Automotores e dá outras providências.
Apensado ao PL 505/91
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

N° 3.871/97 (SERAFIM VENZON) - Projeto de lei
que dispõe sobre a utilização pelo Sistema Único de
Saúde - SUS da receita proveniente da contribui
ção relativa ao prêmio de seguro obrigatório de da
nos pessoais usados por veículos automotores de
vias terrestres.
Apensado ao PL 505/91
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

N° 1.361/99 (POMPEO DE MATTOS) - Projeto
de lei que acrescenta § 6° ao art. 5° da Lei nO
6914, de 1974, alterada pela Lei n° 8441, de
1992.
Apensado ao PL 505/91
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

N° 2.000/99 (FETTER JÚNIOR) - Projeto de lei que
cria Seguro Obrigatório de Danos Materiais e Pes-

soais Causados por Veiculos Automotores de Vias
Terrestres.
Apensado ao PL 505/91
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

N° 2.001/99 (GONZAGA PATRIOTA) - Projeto de
lei que acrescenta parágrafo único ao art. 2° da Lei
n° 6194, de 19 de dezembro de 1974.
Apensado ao PL 505/91
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

N° 2.022/99 (REGINALDO GERMANO) - Projeto
de lei que institui Seguro Obrigatório de Acidentes
Pessoais para os condutores de veículos automoto
res de transporte coletivo de passageiros ou de car
ga via terrestre, com vínculo empregatício, no exer
cício de sua profissão.
Apensado ao PL 505/91
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

ND 2.357/00 (MÁRCIO MATOS) - Projeto de lei que
extingue o Seguro Obrigatório de danos pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre,
ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não,
em Contribuição ao FNS, INSS e DENATRAN e dá
outras providências.
Apensado ao PL 505/91
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

N° 2.439/00 (PEDRO PEDROSSIAN) - Projeto de lei
que extingue o seguro obrigatório de danos pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre,
ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.
Apensado ao PL 505/91
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

ND 2.489100 (POMPEO DE MATIOS) - Projeto de lei
que torna obrigatória a divulgação de informações so
bre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVA1
Apensado ao PL 505/91
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

N° 2.537/00 (PROFESSOR LUIZINHO) - Projeto
de lei que acrescenta dispositivo à Lei n° 6194, de
dezembro de 1974, estabelecendo forma de paga
mento das indenizações.
Apensado ao PL 505/91
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03
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N° 3.566/00 (JOSÉ ALEKSANDRO) - Projeto de lei
que extingue o "Seguro obrigatório de danos pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre,
ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não".
Apensado ao PL 505/91
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

N° 4.393/01 (LUIZ BITTENCOURT) - Dispõe so
bre afixação, em veículos de transporte coletivo, de
aviso de direito de indenização pelo seguro de que
trata a alínea "I" do art. 20 do Decreto-Lei n° 73, de
21 de novembro de 1966, e dá outras providências.
Apensado ao PL 505/91
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

N° 4.460/01 (LUIZ BITTENCOURT) - Torna obriga
tória a veiculação de esclarecimento sobre o Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veícu
los Automotores de Vias Terrestre - DPVAT nos bi
lhetes de passagem do transporte rodoviário de
passageiros.
Apensado ao PL 505/91
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-02-03

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO
ART. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1° INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART
58, § 3° COMBINADO COM ART. 132, § 2°

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETOS DE LEI:

N° 2.958/97 (PODER EXECUTIVO) - Altera dispo
sitivos do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal. (E seus apen
sados: PLs 449/99, do Dep. Enio Bacci: 450/99, do
Dep. Enio Bacci e 505/99, do Dep. Enio Bacci).
DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

~ 4.087198 (ENIO BACCI) - Dispõe sobre a instala
ção de sanitários e bebedouros públicos, dentro das
agências bancárias e órgãos públicos de todo o país.
DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 2.657/00 (FERNANDO CORUJA) - Acrescenta
inciso ao art. 94 da Lei nO 4.737, de 15 de julho de
1965, que institui o Código Eleitoral.
DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:

N° 3.463/97 (L1DIA QUINAN) - Dispõe sobre o res
sarcimento pela União dos custos decorrentes dos
subsídios concedidos à empresa eletrointensiva
Companhia de Desenvolvimento de Níquel
CODEMIN, que a partir da edição da Lei n° 8.631,
de 4 de março de 1993, recaíram sobre as Centrais
Elétricas de Goiás S.A. - CELG, e dá outras provi
dências.

DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 4.169/98 (PAULO LIMA) - Estabelece incentivos
aos proprietários rurais com mais de 1000 (um mil)
ha de área que contratem os serviços de agrônomo
ou de veterinário. (E seu apensado: PL n° 543/99,
do Dep. Paulo José Gouvêa).

DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 779/99 (ANTÔNIO PALOCCI) - Altera dispositi
vos da Lei n° 9.533, de 10 de dezembro de 1997 
Renda Mínima. (E seu apensado: PL n° 1.288/99,
do Dep. Nelson Marchezan).

DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 1.263/99 (JOSÉ CARLOS ELIAS) - Dispõe so
bre incentivo fiscal para contratação de trabalhado
res, nas condições que especifica.

DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 1.481/99 (ROBERTO JEFFERSON) - Isenta do
Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos
Industrializados os equipamentos e materiais des
portivos, sem similar nacional, importados por des
portista ou por entidade desportiva.

DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02
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N° 2.565/00 (JOÃO CALDAS) - Altera as Leis n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, e n° 9.602, de
21 de janeiro de 1998.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 3.031/00 (POMPEO DE MATTOS) - institui o
Programa de Seguro Agrícola e dá outras providên
cias.

DECURSO: 4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

N° 3.090/00 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Exclui
a incidência do IPI sobre o preparo imediato de tin
tas coloridas.

DECURSO: 4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

PL 6.272/02 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Modi
fica o caput do artigo 2° da Lei n° 9.533.

DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 1° (SUJEITOS
A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS OUVIDA
A CCJR, NOS TERMOS DO ART. 164, § 2° E § 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 2°

PROJETO DE LEI:

N° 4.442/89 (JOSÉ TEIXEIRA) - Disciplina a apli
cação do artigo 7°, inciso VIII, da Constituição Fede
ral. (E seu apensado: PL n° 5.629/90, do Dep. Ge
raldo Bulhões).

DECURSO: 4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002

Dia 13, 68 -feira
10:00 RONALDO VASCONCELLOS (PL - MG)
10:25 FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO)
10:50 OSCAR ANDRADE (PL - RO)
11 :15 CESAR BANDEIRA (PFL - MA)
11 :40 WILSON SANTOS (PSDB - MT)
12:05 LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)
12:30 GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)

12:55 MARCELO CASTRO (PMDB - PI)
13:20 JOSÉ CARLOS FONSECA JR. (PFL - ES)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.291/02 - do Sr. Chico da
Princesa - que "fica o Poder Executivo autorizado a
criar o Fundo de Reserva contra riscos e danos cau
sados por poluição genética ambiental, riscos a saú
de humana causados por organismos vivos geneti
camente modificados, os chamados alimentos trans
gênicos, às contaminações químicas e por agrotóxi
cos:'
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

LOCAL: Anexo 11, Plenário 01
HORÁRIO: 09h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Redação Final:

PROJETO DE LEI N° 5.937/01 - do Sr. Paulo Octá
vio - que "altera os arts. 3° e 8° e os Anexos 11 e 111
da Lei n° 9.264, de 7 de fevereiro de 1996 e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Ple
nário:

URGÊNCIA ART. 155 RI

PROJETO DE LEI N° 3.879/93 - dos Srs. Paulo Ro
cha e Aloizio Mercadante - que "altera dispositivos
da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para am
pliar o período de concessão do seguro-desemprego
e reduzir o tempo de exercício de atividade necessá
rio para obtê-lo." (Apensados: PL n° 18211999, PL n°
6.56/1995, PL nO 1.004/1995, PL n° 1.041/1999, PL
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n° 1.136/1999, PL n° 1.445/1996, PL n° 2.017/1996,
PL n° 2.09411996, PL n° 2.287/1996, PL nO
2.406/1996, PL n° 2.502/1996, PL 2.681/2000, PL
2.688/2000, PL 2.732/2000, PL 3.132/2000, PL
3.550/2000, PL 3.941/1997, PL 4.488/1998, PL
4.900/2001 e PL 6.858/2002)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. Osmar Serraglio, pela constitucionalidad~, j.uri
dicidade e técnica legislativa deste, com substitutiVO,
do PL 1041/1999, do PL 2732/2000, do PL
3132/2000, do PL 4900/2001, do PL 6858/2002, do
PL 656/1995, com emendas, do PL 1004/1995, com
emendas, do PL 1445/96, com emendas, do PL
2094/1996, com substitutivo, do PL 2287/1996, com
emendas, do PL 2406/1996, com substitutivo, do PL
3941/1997, com emendas, do PL 182/1999, com
emendas, do PL 1136/1999, com emenda e do PL
2681/2000, apensados, com emenda. Pela inconsti
tucionalidade do PL 2017/1996, do PL 2502/1996,
do PL 4488/1998 e do PL 2688/2000. Pela injuridici
dade do PL 3550/2000.
Os Deputados Inaldo Leitão e Aloysio Nunes Ferrei
ra apresentaram votos em separado

PROJETO DE LEI N° 1.918/99 - do Senado Fede
ral - (PLS 394/1999) - que "altera a Lei n° 5.917,
de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Na
ciona� de Viação, de modo a incluir, na relação des
critiva dos portos marítimos, fluviais e lacustres, o
Porto de Santa Maria do Boiaçu, do Estado de Ro
raima."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE
RESOLUÇÃO (CN) N° 1/99 - MESA DIRETORA
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - que "regula
menta os arts. 1°,2° e 3° da Lei n° 9.506, de 1997."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: constitucionalidade, injuridicidade e téc
nica legislativa deste.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.739/00 - MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO - (MSC 2/2000) - que "dispõe
sobre a criação e a transformação de Procuradorias da
República em municípios e dá outras providências."
RELATOR: Deputado NELSON TRAD
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação deste

e da Emenda da Comissão de Finanças e Tributação.
Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e Luiz
Eduardo Greenhalgh, em 10/12/2002

PROJETO DE LEI ND 2.741/00 - do Senado Fede
ral - (PLS 32/1999) - que "altera o art. 61 do De
creto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Có
digo Penal, para incluir circunstância agravante ge
nérica nos casos de crimes praticados contra polici
ais membros do Ministério Público ou magistrados
no 'exercício de suas funções ou em razão delas."
(Apensados: PL 1228/1999 (Apensados: PL
2004/1999, PL 2503/2000 e PL 6578/2002), PL
3825/2000 e PL 6174/2002)
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação des
te do PL-6174/2002, do PL-1228/1999, do
PL-2004/1999, e do PL-3825/2000, apensados, com
substitutivo, e pela inconstitucionalidade, injuridicida
de e má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejei
ção do PL-6578/2002, e do PL-2503/2000, apensa
do.
Vista ao Deputado Fernando Coruja, em 30/10/2002
O Deputado Fernando Coruja apresentou voto em
separado em 12/11/2002

PROJETO DE LEI N° 3.757/00 - do Poder Executi
vo - (MSC 1682/2000) - que "declara revogados
os atos que menciona."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 3.831/00 - do Sr. Rafael Gre
ca - que "estabelece prazo para julgamento, pelo
Tribunais competentes, das contas dos administra
dores públicos e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela inconstitucionalidade.
O Deputado Jaime Martins apresentou voto em se
parado em 15/05/2002

PROJETO DE LEI N° 3.843/00 - do Sr. Coriolano
Sales - que "propõe inversão do ônus da prova no
alistamento eleitoraL" (Apensado: PL 5255/2001)
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação des
te, e do PL-5255/2001, apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.952/00 - do Sr. Virgílio Gui
marães - (PL 1352/2000) - que "acrescenta pará
grafo ao artigo ]O da Lei n° 9.096, de 19 de setem
bro de 1995."
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RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação
deste, com substitutivo.
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 14/05/2002
O Deputado Inaldo Leitão apresentou voto em sepa
rado em 28/05/2002

PROJETO DE LEI N° 3.980/00 - do Senado Fede
ral - (PLS 302/1999) - que "dispõe sobre a proibi
ção da expressão "boa aparência" nos anúncios de
recrutamento e seleção de pessoal e dá outras pro
vidências." (Apensados: PL 965/1995 (Apensados:
PL 4485/1998 e PL 3718/1997), PL 4276/2001, PL
5317/2001, PL 5705/2001 e PL 6197/2002)
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação des
te, com substitutivo, do PL 965/1995, do PL
3718/1997, do PL 4485/1998, do PL 4276/2001, e
do PL 6197/2002, apensados, e do Substitutivo da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público e pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição do PL
5317/2001, e do PL 5705/2001, apensados.

PROJETO DE LEI N° 4.020/01 - da Comissão Par
lamentar de Inquérito destinada a investigar o avan
ço e a impunidade do narcotráfico. - que "dispõe
sobre a Transação PenaL"
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.377/01 - do Sr. Júlio Re
decker - que "modifica o art. 37 da Lei n° 9.504, de
30 de setembro de 1997." (Apensado: PL
7148/2002)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela inconstitucionalidade deste, e pela
constitucionalidade, juridicidade e má técnica legis
lativa e, no mérito, pela rejeieção do PL 7148/2002,
apensado.

PROJETO DE LEI N° 5.461/01 - do Senado Fede
ral - (PLS 306/1999) - que "altera o art. 44 do De
creto-Lei nO 2848, de 7 de dezembro de 1940 - có
digo Penal, para permitir que as penas restritivas de
direito possam ser aplicadas diretamente."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.884/01 - do Sr. Aldir Cabral
- que "altera dispositivos da legislação eleitoral dis-

pondo sobre a filiação e fidelidade partidária e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. Bispo Rodrigues, pela constitucionalidade, juri
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro
vação, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja,
Inaldo Leitão e Vicente Arruda, em 10/12/2002

PROJETO DE LEI N° 6.752/02 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "determina o sentido de pena cruel e
trabalhos forçados, de que trata o artigo 5°, inciso
XLVII, alíneas 'c' e 'e' da Constituição FederaL"
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Asdrubal Bentes e
Luiz Eduardo Greenhalgh, em 13/11/2002

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 120/00 
do Sr. José Roberto Batochio - que "introduz altera
ções na Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965 - Có
digo EleirotaL"
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação
deste, com emendas.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 248/01 
do Sr. José Roberto Batochio - que "acrescenta ar
tigo à Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de
1990, que "estabelece, de acordo com o art. 14, §
9°, da Constituição Federal, os casos de inelegibili
dade, prazos de cessação e determina outras provi
dências", para incluir hipóteses de inelegibilidade
quanto à vida pregressa do candidato."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 20/99 - da Sra.
Ana Catarina - que "acrescenta inciso ao art. 32 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cri
ando Comissão Permanente de Turismo." (Apensa
do: PRC 216/2001)
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e do PRC
216/2001, apensado, com emenda.
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 10/12/2002

,---------,----_....,
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DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
603/98 - da Sra. Laura Carneiro - que "revoga o §
3° do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias."
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR
PARECER: Parecer do relator pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados Mendes Ribeiro Filho
e Nelson Pellegrino, em 20/11/2002

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
630/98 - do Sr. Aldir Cabral - que "dá nova reda
ção aos §§ 4°, 6° e 7° do art. 66 da Constituição Fe
deral."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela admissibilidade, com emendas.
Vista conjunta aos Deputados Luiz Eduardo Gree
nhalgh e Oliveira Filho, em 10/12/2002

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
18/99 - do Sr. Roberto Argenta - que "altera a re
dação dos arts. 7°, 195, 201,203 e 240 da Constitui
ção Federal, instituindo a categoria do "Trabalha
dor-Empresário", como forma alternativa de contra
tação de trabalho, na qual os valores corresponden
tes aos encargos sobre os salários passam a inte
grar a sua remuneração, e dá outras providências."
(Apensado: PEC 220/2000)
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela admissibilidade desta, e da
PEC-220/2000, apensada.
Vista ao Deputado Fernando Coruja, em 30/10/2001

O Deputado José Dirceu apresentou voto em sepa
rado em 31/10/2001

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
83/99 - do Sr. José Genoíno - que "altera o art.
218, § 5° da Constituição Federal, e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
126/99 - do Sr. Zenaldo Coutinho - que "dispõe
sobre investigação de paternidade."
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela inadmissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
153/99 - do Sr. Welinton Fagundes - que "dá nova
redação ao § 5° do art. 40 e ao § 8° do art. 201 da
Constituição FederaL" (Apensados: PEC 163/1999 e
PEC 363/2001)

RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC
163/1999, e da PEC 363/2001, apensadas.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
164/99 - do Sr. Aloizio Mercadante - que "inclui,
no sistema tributário nacional, imposto federal pro
gressivo sobre sucessões e doações e suprime o
imposto estadual sobre transmissões "mortis cau-
sa ll

•
11

RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
166/99 - do Sr. Eduardo Jorge - que "reformula o
sistema previdenciário, instituindo regime básico uni
ficado e dispondo sobre regime complementar."
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: Parecer do relator pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
170/99 - do Sr. Roberto Argenta - que "dá nova re
dação ao artigo 45 da Constituição Federa!." (Apen
sados: PEC 195/2000, PEC 196/2000, PEC
202/2000, PEC 262/2000, PEC 267/2000, PEC
294/2000, PEC 476/2001 e PEC 485/2002)
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela admissibilidade desta, da
PEC-485/2002, da PEC-195/2000, da
PEC-196/2000, da PEC-202/2000, da
PEC-262/2000, da PEC-267/2000, da
PEC-294/2000, e da PEC-476/2001, apensadas.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
296/00 - do Senado Federal - que "altera os arts.
49, 57, 59, 66, 67 e 166 da Constituição Federal e
reduz as hipóteses de sessão conjunta do Congres
so NacionaL"
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
324/01 - do Sr. Inaldo Leitão - que "insere o § 3°
no art. 215 da Constituição FederaL" (Apensado:
PEC 427/2001)
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela admissibilidade desta, e da
PEC-427/2001, apensada.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
330/01 - do Sr. Paulo José Gouvêa - que "dispõe
sobre a participação dos Municípios na arrecadação
do imposto sobre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal de comuni-
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injuridicida-

cação." (Apensado: PEC 565/2002)
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE
PARECER: pela admissibilidade desta, e da PEC
565/2002, apensada.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
358/01 - do Sr. João Eduardo Dado - que "eleva o
percentual do Fundo de Participação dos Municípi
os."
RELATOR: Deputado DA. ANTONIO CRUZ
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
387/01 - do Sr. Aloizio Mercadante - que "acres
centa novo inciso ao art. 49 da Constituição Fede
raL"
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
496/02 - do Sr. Aloizio Mercadante - que "altera a
redação dos artigos 22,24,42,129 e 144, da Cons
tituição FederaL"
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO W
542/02 - do Sr. José Roberto Batochio - que
"acrescenta dispositivos aos arts. 146 e 150, e altera
o inciso 111 do art. 151 da Constituição FederaL"
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
550/02 - do Sr. Simão Sessim - que "altera o Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, intro
duzindo artigo que garante o direito à aposentadoria
de servidores na situação que menciona."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela admissibilidade.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 236/96
- do Sr. Luiz Mainardi - que "dispõe sobre a reali
zação de plebiscito com relação ao voto facultativo
ou obrigatório." (Apensados: PDC 188/1999 e PDC
1618/2002)
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação des
te, do PDC-1618/2002, e do PDC-188/1999, apen
sado, com substitutivo.
Vista ao Deputado José Antonio Almeida, em
07/08/2002

PROJETO DE LEI N° 4.841/94 - Fábio Feldmann 
que "determina a utilização de Embalagem Especial
de Proteção à Criança - EEPC em medicamentos e
produtos químicos de uso doméstico que apresen
tem potencial de risco à saúde"
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da emenda n° 01; da n° 02, nos
termos da subemenda, e pela prejudicialidade da
emenda n° 03.

PROJETO DE LEI W 388/95 - do Sr. Ricardo Izar
- que "dispõe sobre a execução penaL" (Apensados:
PL 1147/1999, PL 1651/1999 e PL 4541/2001)
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição deste,
do PL-1147/1999, do PL-1651/1999, e do
PL-4541/2001, apensados.

PROJETO DE LEI W 715/95 - da Sra. Teima de
Souza - que "acrescenta artigo à Lei n° 7.716, de
05 de janeiro de 1989, que define crimes resultantes
de preconceitos de raça ou de cor." (Apensado: PL
1026/1995)
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação
deste, e do PL-1026/1995, apensado.
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Roberto
Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh e Vicente Arru
da, em 22/05/2001
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou
voto em separado em 26/06/2001

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE
LEI N° 2.242/96 - que "cria o dia nacional de vaci
nação do idoso e o programa de vacinação em ido
sos internados ou recolhidos em instituições geriátri
cas:'
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL
PARECER: pela inconstitucionalidade e
de.

PROJETO DE LEI N° 4.248/98 - do Sr. José Pi
mentel - que "dispõe sobre indenização por lesão
corporal e morte decorrentes de conflitos agrários."
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e da Emenda
da Comissão de Finanças e Tributação.

PROJETO DE LEI N° 4.268/98 - do Sr. Pedro Vala
dares - que "acrescenta parágrafo único ao art. 311
do Código de Processo Penal, Decreto-Lei nO 3.689,

. -~-_.__.._-------------- ,------
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de 3 de outubro de 1941 ."
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.445/98 - do Sr. Feu Rosa 
que "revoga a Lei n° 7.960/89 que dispõe sobre pri
são temporária." (Apensados: PL 1524/1999 e PL
2857/2000)
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição deste,
e do PL-2857/2000, apensado, e pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito,
pela aprovação do PL-1524/1999, apensado, com
emenda.

PROJETO DE LEI N° 714/99 - do Sr. Geddel Vieira
Lima - que "altera a redação dos arts. 91 e 93 da
Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Exe
cução Penal, e dispõe sobre a privatização das Co
1ônias Agrícolas, Industriais e das Casas de Alber
gado." (Apensado: PL 2003/1999)
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição
deste, e inconstitucionalidade, injuridicidade e boa
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição do
PL-2003/1999, apensado.
Vista ao Deputado Osmar Serraglio, em 04/04/2002
Os Deputados Freire Júnior e Osmar Serraglio apre
sentaram votos em separado em 02/04/2002

PROJETO DE LEI N° 780/99 - do Sr. Renato Vian
na - que "dispõe sobre a divulgação de informa
ções obtidas em virtude do exercício de cargo ou
função em instituição financeira ou órgão público
responsáveis pela condução da política econômica
nacional."
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 2.364/00 - do Sr. Werner
Wanderer - que "altera dispositivos da Lei nO 4.886,
de 9 de dezembro de 1965, que regula as atividades
dos representantes comerciais autônomos, alterada
pela Lei n° 8.420, de 08 de maio de 1992, nos casos
que especifica."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e

técnica legislativa deste e da Emenda de Relator 1
CEICT.

PROJETO DE LEI N° 2.505/00 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "determina que o material apreendido
pela Policia Federal, fruto de contrabando e que
possa vir a ser usado no combate ao crime, deverá
ser repassado às Secretarias de Segurança Pública
Estaduais e à Polícia Federal."
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, e do Substitutivo da Comis
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
Vista ao Deputado Nelson Trad, em 13/03/2002
Os Deputados Nelson Trad e Aldir Cabral apresenta
ram votos em separado

PROJETO DE LEI N° 3.501/00 - do Sr. Marçal Filho
- que "acrescenta parágrafo ao art. 45 da Lei n°
9.504, de 30 de setembro de 1997, determinando
que os debates entre candidatos somente podem
ser transmitidos ao vivo pela televisão."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação
deste, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Dr. Rosinha e Men
des Ribeiro Filho, em 07/05/2002
O Deputado Dr. Rosinha apresentou voto em sepa
rado em 16/05/2002

PROJETO DE LEI N° 4.160/01 - do Sr. Josué
Bengtson - que "tipifica a utilização de dispositivo
anti-radar."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Gerson Peres, em 22/05/2002

PROJETO DE LEI N° 4.543/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dispõe sobre a proteção e defesa
da dignidade da pessoa humana."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicida
de, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.863/01 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "dá nova redação ao § 5° do Art. 155 do
Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
Código Penal."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.
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PROJETO DE LEI N° 5.081/01 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "inclui art. 610-A, no Decreto-lei 3689, de
03 de outubro de 1941, que institui o Códogo de
Processo Penal." (Apensado: PL 6706/2002)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição deste,
e do PL 6706/2002, apensado.

PROJETO DE LEI N° 5.144/01 - da Comissão Par
lamentar de Inquérito destinada a investigar a inci
dência de mortalidade materna no Brasil. - que "in
sere dispositivos no Código Penal para tipificar a
conduta do não preechimento correto de prontuários
médicos e declarações de óbito."
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI W 5.145/01 - da Comissão Par
lamentar de Inquérito destinada a investigar a inci
dência de mortalidade materna no Brasil. - que "al
tera dispositivos da Lei n° 6015, de 31 de dezembro
de 1973."
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.242/01 - do Sr. Luiz Ribeiro
- que "dá nova redação ao art. 1°, da Lei n° 8072,
de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes
hediondos, nos termos do art. 5°, inciso XLIII, da
Constituição Federal, e determina outras providênci
as."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.693/01 - do Sr. Nelson Pel
legrino - que "altera o art. 149 do Código Penal bra
sileiro."
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 5.829/01 - do Sr. Wagner
Rossi - que "dispõe sobre o acréscimo das penas
restritivas de liberdade para determinados delitos:'
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
PARECER: pela injuridicidade, e, no mérito, pela re
jeição.

PROJETO DE LEI N° 5.831/01 - do Sr. Wagner
Rossi - que "dispõe sobre a suspensão dos benefí
cios legais do condenado a pena restritiva de liber
dade em determinados delitos."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 86/00 - do Sr.
Robson Tuma - que "cria a Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar a lavagem de di
nheiro no Brasil, com fundamento nos arts. 35, § 4,
e 109, 111, "c", do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados."
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclu
siva pelas Comissões:

URGÊNCIA ART. 223 CF

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.677/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 1380/2001) 
que "aprova o ato que outorga concessão à Funda
ção Educativa e Cultural Rio Verde para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Três Cora
ções, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.340/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 1370/2001) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Boa
vistense para o Desenvolvimento Cultural Comunitá
rio a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Boa Vista do Ramos, Estado do
Amazonas."
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ~

2.347/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 1483/2001) 
que "aprova o ato que autoriza a Fundação Mário
Negócio a executar, pelo prazo de três anos, sem di-
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reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Parnamirim, Estado do Rio
Grande do Norte."
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.353/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 1553/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação de Radi
odifusão Comunitária da Região de Visconde de Mauá
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
c�usividade' serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Resende, Estado do Rio de Janeiro:'
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.400/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2176/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Paraíso de Camocim Uda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Aracati, Estado do Ceará"
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.402/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2211/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Funda
ção de Radiodifusão Educativa Nossa Senhora Mila
grosa, para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Sobral, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.403/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2213/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Funda
ção de Radiodifusão Educativa Nossa Senhora Mi
lagrosa, para executar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Maracanaú, Estado
do Ceará"
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.415/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2433/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Funda
ção João Ricardo Silveira, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Quixa
dá, Estado do Ceará"
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

D - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclu
siva pelas Comissões - Art. 24 11:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 580/95 - do Senado Federal
- (PLS 50/1995) - que "dispõe sobre a nomeação
dos representantes oficiais do País em organismos
internacionais de caráter oficial."
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 3.180/97 - do Senado Fede
ral - (PLS 219/1996) - que "dispõe sobre o seguro
contra acidentes pessoais, a cargo dos promotores
e organizadores de rodeios, em benefício dos partici
pantes desses eventos, amadores ou profissionais, e
dos seus dependentes, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.
Vista ao Deputado Edir Oliveira, em 03/12/2002 .

PROJETO DE LEI N° 3.888/97 - do Senado Fede
ral - (PLS 154/1996) - que "dispõe sobre a aplica
ção de penalidades aos responsáveis e às institui
ções de saúde e de proteção social, públicas e pri
vadas, bem como àquelas conveniadas com o Siste
ma Único de Saúde - SUS:'
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.747/98 - do Senado Fede
ral - (PLS 165/1997) - que "acrescenta artigo ao
Código Civil (Lei nO 3.071, de 1° de janeiro de 1916)
e parágrafo ao art. 129 do Código Penal (Decre
to-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940)"
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Fernando Coru-



54268 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

ja, Gerson Peres, Jarbas Lima, José Roberto Bato
chio e Vicente Arruda, em 29/08/2001

PROJETO DE LEI N° 4.800/98 - do Senado Fede
ral - (PLS 114/1997) - que "dispõe sobre a ação
civil destinada ao cumprimento da obrigação de fa
zer ou de não fazer, para a preservação da honra e
dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos."
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM
PARECER: parecer do relator, dep marcos rolim,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.677/00 - do Senado Fede
ral - (PLS 586/1999) - que "altera o inciso VI do
art. 20 da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, que
permite a utilização do FGTS para compra de casa
própria, em qualquer sistema de financiamento habi
tacional, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.771/00 - do Sr. Salvador
Zimbaldi - que "acrescenta artigo à Lei n° 9.504, de
30 de setembro de 1997, dispondo sobre a obrigato
riedade de registro dos programas de governo dos
candidatos às eleições majoritárias."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela inconstitucionalidade deste.

PROJETO DE LEI N° 2.878/00 - do Sr. Senado Fe
deral - (PLS 360/1999) - que "denomina Governa
dor Edmundo Pinto o trecho da BR-364."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 3.493/00 - do Senado Fede
ral - (PLS 354/1999) - que "institui o Dia Nacional
de Luta contra Queimaduras."
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 3.675/00 - do Senado Fede
ral - (PLS 326/1999) - que "inscreve o nome de
Chico Mendes no "Livros dos Heróis da Pátria"."
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa deste.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 11/95 - do Sr. Aroldo Cedraz
- que "altera dispositivos da Lei n° 8.443, de 16 de

julho de 1992, que dispões sobre a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União."
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emendas, e das
emendas ns. 2 e 3 da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público e pela constitucio
nalidade, juridicidade e má técnica legislativa da
emenda de n. 1 da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público.

PROJETO DE LEI N° 124/95 - do Sr. Paulo Paim 
que "altera a redação dos artigos 47 e 120 da Con
solidação das Leis do Trabalho." (Apensados: PL
1322/1995 e PL 1875/1999)
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emendas, do PL
1322/1995, com emendas, do PL 1875/1999, com
emenda, apensados, e do Substitutivo da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
com subemenda.

PROJETO DE LEI N° 1.504/96 - EDSON
EZEQUIEL - que "possibilita, à população carente,
a utilização do exame de pareamento cromossômico
(ADN), em casos de investigação de paternidade e
dá outras providências." (Apensados: PL 1542/1996,
PL 1780/1996, PL 2095/1996 e PL 2496/1996)
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição deste,
do PL-1542/1996, do PL-2095/1996, e do
PL-2496/1996, apensados, e pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito,
pela aprovação do PL-1780/1996, apensado, nos
termos do Substitutivo da Comissão de Seguridade
Social e Família.
Vista conjunta aos Deputados Alexandre Cardoso,
Aloysio Nunes Ferreira, Fernando Coruja, Inaldo Lei
tão e Zulaiê Cobra, em 24/04/2002

PROJETO DE LEI N° 2.071/96 - do Sr. Eduardo
Jorge - que "acrescenta parágrafo ao artigo 26 da Lei
n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, criando meca
nismos de prevenção contra fraudes e atos de des
respeito aos direitos no Sistema Único de Saúde."
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília.

PROJETO DE LEI N° 3.124/97 -do Sr. Barbosa
Neto - que "dispõe sobre a regulamentação da profis
são de Psicopedagogo, cria o Conselho Federal e os

.._--------_._--------------------'
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Conselhos Regionais de Psicopedagogia e determina
outras providências."
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emendas, e das Emen
das da Comissão de Economia, Indústria e Comércio.

PROJETO DE LEI N° 3.729/97 - do Sr. Osvaldo
Coelho - que "dispõe sobre as condições exigíveis
para a identificação do couro e das matérias-primas
sucedâneas, utilizados na confecção de calçados e
artefatos."
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 3.989/97 - do Sr. Enio Bacci
- que "dispõe sobre a impenhorabilidade de máqui
nas e equipamentos hospitalares e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.025/97 - do Sr. Paulo Paim
- que "altera o art. 74 da Lei 8.213, de 24 de julho
de 1991."
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA
PARECER: Parecer da relatora, Dep Zulaiê Cobra,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 4.103/98 - do Sr. José Pi
mentel - que "dispõe sobre a comprovação da qui
tação de tributos de contribuições federais e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, e pela constitucionalidade,
injuridicidade e má técnica legislativa do Substitutivo
da Comissão de Finanças e Tributação.

PROJETO DE LEI N° 4.291/98 - do Sr. João Paulo
- que "dá nova redação ao artigo 13 da Lei 6.194,
de 19 de dezembro de 1974, que dispõe sobre se
guro obrigatório de danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre, ou por sua
carga, a pessoas transportadas ou não."
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.348/98 - do Sr. Ibrahim
Abi-ackel - que "altera dispositivos da Lei n° 9.099,
de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os

Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e dá outras
providências."
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.521/98 - do Sr. Antonio
Carlos Pannunzio - que "altera dispositivo da Lei nO
9.437, de 1997, dispondo sobre a autorização de
porte de arma de fogo para os Guardas Municipais."
(Apensado: PL 4588/1998)
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emendas, e pela in
constitucionalidade do PL-4588/1998, apensado.
Vista conjunta aos Deputados André Benassi e Ger
son Peres, em 20/11/2002

PROJETO DE LEI N° 4.741/98 - do Sr. Jaques
Wagner - que "altera para dois anos o limite máxi
mo para retroação de débitos, junto a qualquer em
presa ou fornecedor."
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do
Substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, com subemenda.

PROJETO DE LEI N° 45/99 - do Sr. Paulo Rocha 
que ''veda a exigência de carta de fiança aos candi
datos a empregos regidos pela CLT."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e da emenda
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público.

PROJETO DE LEI N° 213/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera a n° Lei 7.408, de 25 de novembro de
1985, permitindo a tolerância de 10% (dez por cen
to) no peso bruto total e de 20% (vinte por cento) no
peso transmitido por eixos na pesagem de carga em
veículos de transporte." (Apensados: PL 665/1999 e
PL 1015/1999)
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do PL-665/1999, e do
PL-1015/1999, apensados, na forma do Substitutivo
da Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 286/99 - da Sra. Angela Gua
dagnin - que "dá a denominação de "Aeroporto de
São José dos Campos - Professor Urbano Ernesto
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Stumpf" ao aeroporto da cidade de São José dos
Campos, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comis
são de Viação e Transportes, com substitutivo.

PROJETO DE LEI W 624/99 - do Sr. José Roberto
Batochio - que "dá nova redação ao inciso IV do
art. 41 da Lei n° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público -, e ao §
1° do art. 370 do Decreto-lei n° 3.689, de 3 de outu
bro de 1941 - Código de Processo Penal -, e dá ou
tras providências:' (Apensado: PL 6536/2002 (Apen
sado: PL 6597/2002»
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação des
te, com emenda, e pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
do PL 6536/2002, e do PL 6597/2002, apensados.

PROJETO DE LEI N° 841/99 - do Sr. Robson Tuma
- que "dispõe sobre a denominação de medicamen
tos a ser utilizada em prescrições de médicos e
odontólogos."
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das Emendas da Comis
são de Seguridade Social e Família.

PROJETO DE LEI N° 1.306/99 - do Sr. Marcos de
Jesus - que "determina que as capelas dos hospi
tais públicos não tenham imagens e nem privilegiem
nenhuma religião, permitindo a sua utilização por
qualquer entidade religiosa." (Apensado: PL
1551/1999)
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, e do apensado, com emen
das.

PROJETO DE LEI N° 1.621/99 - do Sr. Gilberto
Kassab - que "dispõe sobre a identificação dos ali
mentos oferecidos ao consumo nos estabelecimen
tos que especifica."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela inconstitucionalidade.
Vista ao Deputado Fernando Coruja, em 10/1212002

PROJETO DE LEI W 4.908/99 - do Sr. Nelson Mar
chezan - que "altera a Lei n° 1.283, de 18 de de
zembro de 1950, alterada pela Lei n° 7.889, de 23
de novembro de 1989, que "Dispõe sobre inspeção
industrial e sanitária dos produtos de origem ani-

maL", e dá outras providências."
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.
Vista ao Deputado Aloysio Nunes Ferreira, em
20/11/2002

PROJETO DE LEI N° 2.440/00 - do Sr. Gilberto
Kassab - que "dá nova redação ao inciso I do art.
15 da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997."
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicida
de.

PROJETO DE LEI N° 2.660/00 - do Sr. Ricardo
Berzoini - que "dispõe sobre leilão de bens apreen
didos pela Receita FederaL"
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e má técnica legislativa deste.
Vista conjunta aos Deputados José Roberto Bato
chio e Luiz Eduardo Greenhalgh, em 07/08/2002

PROJETO DE LEI N° 2.711/00 - do Sr. Milton Te
mer - que "dispõe sobre a incidência do imposto de
renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de
decisão judiciaL"
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comis
são de Finanças e Tributação, nos termos do substi
tutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.178/00 - do Sr. Silvio Torres
- que "dispõe sobre o enquadramento de micro e
pequenas empresas no Programa de Recuperação
Fiscal - REFIS, instituído pela Lei n° 9.964, de 10
de abril de 2000."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.318/00 - do Sr. Roberto
Pessoa - que "modifica o Código de Trânsito Brasi
leiro, dispondo sobre a composição das Juntas
Administrativas de Recursos de Infrações - JARI."
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI N° 3.697/00 - da Sra. Marisa
Serrano - que "dá nova redação ao inciso" do art.
20 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
"estabelece as diretrizes e bases da educação naci
onal"."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

..._---_._.------_. --------



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 54271

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 3.834/00 - do Sr. Glycon Ter
ra Pinto - que "altera o art. 267 da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA
PARECER: pela injuridicidade deste.

PROJETO DE LEI N° 3.960/00 - do Sr. Virgílio Gui
marães - que "acrescenta artigo à Lei n° 10.028, de
19 de outubro de 2000."
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.037/01 - do Sr. José Rober
to Batochio - que "dispõe sobre a penhorabilidade
do imóvel destinado ao exercício da atividade profis
sional liberal, alterando a Lei n° 8.009, de 29 de
março de 1990."
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 26/11/2002

PROJETO DE LEI N° 4.157/01 - do Sr. Jaques
Wagner - que "dispõe sobre a criação, no âmbito
do Desporto Educacional, da categoria adaptada às
pessoas portadoras de deficiência."
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.190/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "torna obrigatório o registro das
agências de turismo no órgão competente."
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e má técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.197/01 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "institui o Sistema Nacional de Informa
ções sobre Pessoas Desaparecidas, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela inconstitucionalidade.
Vista conjunta aos Deputados José Antonio Almeida
e Zulaiê Cobra, em 19/06/2002

PROJETO DE LEI N° 4.295/01 - do Sr. Salatiel
Carvalho - que "dispõe sobre a oferta e as formas
de afixação de preços de produtos e serviços para o
Consumidor." (Apensado: PL 4396/2001)
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do SBT 1 CEICT, e do PL
4396/2001,apensado.
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 10/12/2002

PROJETO DE LEI N° 4.304/01 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "dá nova redação ao art. 2° da Lei
8.009, de 29 de março de 1990, que dispõe sobre a
impenhorabilidade do bem de família."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.
Vista ao Deputado Nelson Trad, em 05/11/2002

PROJETO DE LEI W 4.551/01 - do Sr. Regis Ca
valcante - que "acrescenta dispositivo à Lei n°
10.169, de 29 de dezembro de 2000, que regula o
art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre
emolumentos notariais para serviços de registro."
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e José
Roberto Batochio, em 14/05/2002

PROJETO DE LEI N° 4.554/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dispõe sobre a expropriação de
glebas em que for utilizado trabalho escravo ou aná
logo, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado José Roberto Batochio, em
06/11/2002
O Deputado Fernando Coruja apresentou voto em
separado em 26/11/2002

PROJETO DE LEI N° 4.706/01 - do Sr. Walter Pi
nheiro - que "altera o inciso 11 do art. 5° da Lei n°
7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação
civil pública de responsabilidade por danos ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
estético, histórico, turístico e paisagístico, e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
emendas.

PROJETO DE LEI N° 4.731/01 - do Sr. Marcelo Tei
xeira - que "denomina" Rodovia Padre Cícero Ro
mão Batista" o trecho da BR-116 compreendido en
tre os viadutos da Av. treze de maio e Cidade dos
Funcionários, no Município de Fortaleza, Estado do
Ceará."
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RELATOR: Deputado NELSON OTOCH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, e do Substitutivo da Comis
são de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 4.799/01 - do Sr. Custódio
Mattos - que "modifica o § 1° do art. 74 do Código
de Processo Penal para nele incluir na competência
do Tribunal do Júri o julgamento de crimes contra a
Administração Pública, apenados com reclusão."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.812101 - do Senado Federal
- (PLS 264/1999) - que "acrescenta dispositivos à Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional."
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.850/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "altera o Código de Processo Pe
nai para vincular o juiz da instrução à sentença e a
Lei de Execução Penal para vincular o juiz que pro
feriu a setença à execução penal."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.894/01 - do Sr. Jorge Pi
nheiro - que "altera o inciso I do art. 8° da Lei n°
5.700, de 1 de setembro de 1971, que dispõe sobre
a forma e apresentação dos símbolos nacionais, e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.979/01 - do Sr. Silvio Torres
- que "dispõe sobre normas aplicáveis à formaliza
ção da separação, do divórcio, da partilha dos bens
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja,
Inaldo Leitão e Luiz Eduardo Greenhalgh, em
10/04/2002

PROJETO DE LEI N° 5.000/01 - do Sr. Medeiros 
que "modifica a redação do art. 1°, da Lei 10173, de
09 de janeiro de 2001." (Apensado: PL 5380/2001
(Apensado: PL 5627/2001 (Apensado: PL
5856/2001)))
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação des
te, do PL-5627/2001, e do PL-5856/2001, apensa
dos, com substitutivo, e pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela re
jeição do PL-5380/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 5.097/01 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "declara Patrono da Geografia Nacional
o geógrafo Milton Santos."
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 5.935/01 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "revoga o artigo 2° da Lei n° 5.553, de 6
de dezembro de 1968, que dispõe sobre a apresenta
ção e uso de documentos de identificaç~opessoal."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHAES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.

E - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclu
siva pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 7.312/02 - do Sr. Ricardo
Fiuza - que "dá nova redação aos artigos 3° ,5°, 19,
20,26,59,66,156,186,198,202,206,216,408,594,
604, 763, 903, 937, 938, 1.242, 1.361, 1.572, 1.582,
1.584, 1.622, 1.647, 1.702, 1.704, 1.714, 1.716 ,
1.720,1.767 e 1.793, da Lei n°.10A06de 10 de jane
iro de 2002, que "Institui o Código Civil" e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: a proferir.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIME~TO

DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHA
(DIA 13/12/2002)

Projetos de lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridi
cidade (art. 54, I):

'-"--"'------------------
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PROJETO DE LEI W 5.020/01 - do Sr. Robson
Tuma - que "institui o Cadastro Nacional de Contas
no Banco Cemal do Brasil."
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juri
dicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.117/00 - do Sr. Léo Alcân
tara - que "altera o art. 91 da Lei n° 9.504, de 30 de
setembro de 1997." (Apensado: PL 5143/2001 )
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: la SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 6.833/02 - do Sr. Carlos Edu
ardo Cadoca - que "introduz modificações nos arti
gos 273,588 e 804 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil."
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA
DECURSO: la SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridi
cidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 3.148/00 - do Sr. Romeu Qu
eiroz - que "dá ao trecho da BR-418 situado no
Estado de Minas Gerais, o nome de "Rodovia Deoli
sano Rodrigues de Sousa"."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1'

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 5.478/01 - do Sr. Marcos Ro
lim - que "estabelece alterações na Lei 7210, de
1984, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridi
cidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 5.124/01 - do Sr. Roberto
Pessoa - que "denomina Hospital Dr. Carlos Alber
to Studart Gomes o Hospital de Messejana, localiza
do em Fortaleza - CE."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

LOCAL: Plenário 08 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

DISCUSSÃO PARA ELABORAÇÃO DE
PLANOs DE REMEDIAÇÃO DOS SíTIOS E
PESSOAS CONTAMINADAS POR METAIS
PESADOS NA CIDADE DE SANTO AMARO DA
PURIFICAÇÃO - BAhia E DE FECHAMENTO DA
MINA DE CHUMBO EM BOQUIRA - BA

EXPOSITORES
GISELA DAMM FORATTINI, Superintendente de
Fiscalização da Agência Nacional de Águas - ANA
RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO,
Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Renováveis -IBAMA
MAURO RICARDO MACHADO COSTA, Presidente
da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA
PAULO ROGÉRIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA,
Auditor Fiscal, representando a Senhora Judith Iza
bel Izé Vaz, Presidente do Instituto Nacional do Se
guro Social - INSS
FERNANDO CARVALHO, Professor da Universida
de Federal da Bahia - UFBa
LUIZ MOURÃO, Presidente do Instituto para o De
senvolvimento Ambiental
Representante da EMPRESA PLUMBUM - Minera
ção e Metalurgia LTDA
Representante da EMPRESA PENARROYA
OXYDES
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CHRISTIAN FAGNIARD, Vice-Presidente da EDA,
representando LES AMIS DE LA TERRE
RUBENS SAMPAIO, Advogado, representando o
Senhor Renato Cunha, Presidente do Grupo Ambi
entai da Bahia - GAMBÁ
SANDRO LEMOS MACHADO, Professor da Univer
sidade Federal da Bahia/UFBa
JOSÉ ÂNGELO SEBASTIÃO ARAÚJO DOS
ANJOS, Professor Doutor em Engenharia Ambiental

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
13/1212002)

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.679/01 - do Sr. Aldo Rebelo
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de adição de
farinha de mandioca refinada, de farinha de raspa
de mandioca ou de fécula de mandioca à farinha de
trigo." (Apensado: PL 6449/2002)
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.913101 - do Sr. Welinton
Fagundes - que "acrescenta o inciso I ao § 2° do
art. 52 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990,
obrigando que conste do contrato de crédito ou fi
nanciamento a taxa percentual diária de desconto
aplicável no caso de liquidação antecipada de débi
to." (Apensado: PL 5297/2001)
RELATORA: Deputada ANA CATARINA
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 5.288/01 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "regulamenta anúncios vinculados
aos meios de comunicação, sobre a venda de auto-

móveis usados."
RELATOR: Deputado ANíBAL GOMES
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 6.969/02 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "estabelece a obrigatoriedade de in
cluir na nota fiscal o valor do frete do transporte de
combustíveis."
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE
MATOS
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 576/99 - do Sr. Simão
Sessim - que "proíbe a instalação de aquecedores a
gás no interior de banheiros."
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 2.101/99 - do Sr. Ademir Lu
cas - que "define o valor da indenização a ser paga
pelas seguradoras nos sinistros com perda total do
veículo segurado:'
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZAnO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.681/01 - do Sr. Aldo Rebelo
- que "dispõe sobre a dublagem de filmes estrangei
ros importados para exibição através de radiodifu
são de sons e imagens (televisão) por assinatura e
fitas ou discos para vídeo."
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TURISMO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1")

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 1.343/99 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "determina adaptação nos aparelhos com
brinquedos e equipamentos dos parques de diver
sões."
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.340/01 - do Sr. Neuton
Lima - que "altera a Lei n° 8.078, de 1990, acres
centando o inciso XIII ao artigo 39."
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.744/02 - do Sr. Bispo Wan
derval - que "estabelece normas para a divulgação
de dados sobre o consumo de combustível de veícu
los automotores comercializados em território nacio
naL"
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1")

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.901/01 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "dispõe sobre a criação de aeroportos
industriais voltados para o incentivo a atividades ex-

portadores:'
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENT
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

1311212002)

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE

RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.533/01 - do Sr. Léo Alcân
tara - que "acrescenta dispositivo à Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996, prevendo prazos para a
expedição de certificado de conclusão de curso e di
ploma no ensino médio."
RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.080/00 - do Sr. Serafim
Venzon - que "altera a Lei n° 6.932, de 07 de julho
de 1981, que dispõe sobre as atividades do médico
residente e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.182/01 - do Sr. Antonio
Cambraia - que "estabelece percentual mínimo de
vagas disponibilizadas pelas Instituições de Ensino
para a Residência Médica." (Apensado: PL
5192/2001)
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA



54276 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.111/02 - do Sr. Mendes
Thame - que "proíbe o uso de amianto ou asbesto
em materiais de fricção e outros componentes auto
motivos." (Apensado: PL 6112/2002)
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

LOCAL: Plenário 6, Anexo 11
HORÁRIO: 09haOmin
REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 23/02 Do Sr. Luiz Ribeiro 
que "solicito sejam convidados o Presidente da
ANATEL, representantes das empresas de Telefonia
Móvel Celular e dos Serviços de Emergências dos
Centros de Operação das Polícias Militar, Civil e
Corpo de Bombeiro - para prestar esclarecimentos
sobre o fornecimento da localização de telefones ce
lulares aos organismos policiais pelas empresas
prestadoras de serviço telefônico."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclu
siva pelas Comissões - Art. 24 11:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.498/99 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "estabelece regras gerais para a aquisição
de viaturas policiais operacionais."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela aprovação deste e da emenda
apresentada na CREDN.

PROJETO DE LEI N° 2.754/00 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "dispõe sobre o fornecimento da localiza
ção de telefones celulares aos organismos policiais,
pelas empresas prestadoras de serviço telefônico."
(Apensado: PL 4536/2001)
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO

PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do
PL-4536/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 4.452/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
instalação de aparelhos sensores e bloqueadores
de vazamento de gás utilizados nos locais que es
pecifica."
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA
PARECER: pela aprovação deste, e da EMR-1
CEICT => PL-4452/2001, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 5.727/01 - do Sr. Mário
Assad Júnior - que "altera a redação da Lei n°
10.201/2001, acrescentando às fontes já previstas
para o FNPS os recursos financeiros apreendidos
de operações ilegais ou criminosas."
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.411/02 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "estabelece a especialização de polícias
militares do Distrito Federal no policiamento escolar."

RELATOR: Deputado TADEU FILlPPELLI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.413/02 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "determina que as lotéricas e agências
dos Correios sejam atendidas por serviços de trans
portes de valores."
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 05/06/2002

PROJETO DE LEI N° 6.508/02 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "institui o cadastro nacional de infra
ções penais e dá outras providências."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 6.651/02 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dá nova redação ao dispositivo da
Lei n° 10.201, de 14 de fevereiro de 2001 , que insti
tui o Fundo Nacional de Segurança Pública, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 6.717/02 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dispõe sobre o repasse de verbas
do Governo Federal para a construção de unidades
penitenciárias nos Estados e no Distrito Federal, e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela aprovação.

.....__._.-._- ---------"------,------
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.304/02 - do Sr. Cabo Júlio
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de forneci
mento de colete à prova de balas aos policiais mili
tares e civis dos Estados e do DF'
RELATOR: Deputado EDIR OLIVEIRA

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

LOCAL: Plenário 09 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Reunião: Plenário 09 - Anexo 11

da Câmara dos Deputados
Data: 1211212002 Horário: 09:30 h

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
(Requerimento: Dep. Crescêncio Pereira Júnior)

Tema:
"ESCLARECIMENTOS SOBRE O DÉFICIT DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL ANUNCIADO PELO

GOVERNO FEDERAL E AS RECEITAS
INSTITUíDAS PELO ARTIGO 195 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, ARRECADADAS
PELO TESOURO NACIONAL E NÃO

TRANSFERIDAS À SEGURIDADE SOCIAL NA
FORMA INSTITUíDA EM LEI, SENDO PARTE

TRANSFERIDA INDEVIDAMENTE PARA OUTROS
MINISTÉRIOS, AUTARQUIAS FEDERAIS E

ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE NÃO PERTENCEM AO
SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL:'

Convidados:

Deputado WALDIR PIRES
Ex-Ministro da Previdência e Assistência Social

Dra. MARIA DE LOURDES NUNES CARVALHO Di
retora de Defesa da Seguridade Social da Federa
ção Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência

Social; Dra. CLEMILCE SANFIM C. AFFONSO DE
CARVALHO Auditora-Fiscal da Previdência Social 
GEX Rio de Janeiro

Dra. ELI VOLA GURGEL ANDRADE Professora da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Minas Gerais e Doutora em Demografia

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.540/01 - do Sr. La
martine Posella - que "dispõe sobre a criação do
Serviço de Atendimento à Mulher - SAM, no âmbito
das Delegacias Circunscricionais, para o atendimen
to imediato, às mulheres vítimas de violência e maus
tratos e dá outras providências."
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.741/01 - dos Srs. Ana
Corso e Iara Bernardi - que "dispõe sobre a criação
dos Comitês de Estudos e Prevenção à Mortalidade
Materna nos Estados e Municípios e dá outras provi
dências." (Apensado: PL 6807/2002)
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.334/02 - PODER
EXECUTIVO - que "dispõe sobre a concessão da
aposentadoria especial ao cooperado de cooperativa
de trabalho ou de produção e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ROMMEL FEIJÓ
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1,?

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.976/01 - do Sr. Nilson
Mourão - que "acrescenta dispositivo à Consolida
ção das Leis do Trabalho - CLT." (Apensado: PL
7099/2002)
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 5.842/01 - do Sr. Márcio
Fortes - que "altera a Lei n° 5966, de 11 de dezembro
de 1973, que institui o Instituto Nacional de Metrolo
gia, Normalização e Qualidade Industrial."
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E 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)

LOCAL: Plenário lOdo Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

Discussão e Votação do Parecer do Relator.

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Ple
nário:

DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 618/98 -do Poder Executivo -(MSC977/1998)
que "acresce inciso ao art. 20 da Constituição."
RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS
PARECER: pela aprovação.

CPI - TRÁFICO DE ANIMAIS E PLANTAS
SILVESTRES

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 7, Anexo 11

Horário: 9h30

1. Audiência Pública

DEPOENTES:

MARCUS GERARDUS MARIA VAN
ROOSMALEN; e

MARISA ALMEIDA DEL'lSOLA E DINIZ.

2. Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 58/02 - da Sra. Deputada
Vanessa Grazziotin - que "solicita seja convocado o
representante da Administração Executiva Regional
da FUNAI em Rio Branco, Sr. Antônio Pereira";

REQUERIMENTO N° 59/02 - da Sra. Deputada
Vanessa Grazziotin - que "requer seja solicitado a
cópia do Inquérito da Polícia Federal no Estado do
Acre sobre as empresas Selvaviva e Valstar, bem
como a Missão Novas Tribos do Brasil";

REQUERIMENTO N° 60/02 - da Sra. Deputada
Vanessa Grazziotin - que "requer seja solicitado o re
latório do Processo Disciplinar Administrativo n.o
0128000078402, realizado pela Comissão do Institu
to Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)";

REQUERIMENTO N° 62/02 - do Sr. Deputado
Sarney Filho - que "requer, nos termos regimentais e
ouvido o Plenário, sejam convocados os seguintes ci
dadãos, na condição de testemunha, para que com
pareçam em Reunião de Audiência Pública, com a fi
nalidade de prestarem depoimento sobre fatos relaci
onados com o tráfico ilegal de animais e plantas sil
vestres da fauna e flora brasileiras: Carlos Alfredo
Joly, Professor do Departamento de Botânica da
UNICAMP; e Ariane Luna Peixoto, Diretora de
Pós-Graduação do Instituto do Jardim Botânico do
Rio de Janeiro"; e

REQUERIMENTO N° 63/02 - do Sr. Deputado
Luiz Ribeiro - que "solicita seja convocado o Sr. Ger
son Campos, Prefeito do Município de Porto de Moz
do Estado do Pará, a comparecer a esta Comissão, a
ser realizada em BelérnlPA, para prestar esclareci
mentos sobre tráfico de animais e plantas silvestres
no Estado do Pará".
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111 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 2, Anexo"
Horário: 11h

PAUTA

A - Relatórios

AVISO N° 109, DE 2002-CN, que "encaminha ao
Congresso Nacional cópia da Decisão n° 1349, de
2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos Re
latório e voto que a fundamentam, referente ao levan
tamento de auditoria nas obras de reforma, amplia
ção e modernização do Aeroporto Internacional de
Salvador, objetivando o aumento de capacidade de
atendimento de passageiros e a construção de um
novo terminal de carga. (TC n° 003.641/2002-6)".

RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.

VOTO: Pela autorização da execução, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO N° 54/2002-CN, Mensagem n° 59/2002-CN e
Ofícios n° 01 e 04/2002 que em atendimento à Lei
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal), encaminha ao Con
gresso Nacional o Relatório sobre as contas da
União relativas ao Exercício de 2001, referentes ao
Poder Executivo, à Câmara dos Deputados ao Se
nado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, ao Su
perior Tribunal de Justiça, à Justiça Federal, à Justi
ça Trabalhista, à Justiça Eleitoral, à Justiça Militar,
ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territóri
os e ao Ministério Público da União, e ainda, às De
clarações de Votos emitidas pelos Ministros do Tri
bunal de Contas da União.
RELATOR: Senador ROMERO JUCÁ.
VOTO: Pela aprovação das Contas, na forma dos
Projetos de Decreto Legislativo anexos.

PROJETO DE LEI N° 39/2002-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
da Cultura, crédito suplementar no valor de R$
4.210.000,00 (quatro milhões, duzentos e dez mil re
ais), para reforço de dotações constantes no orça
mento vigente".

RELATOR: Deputado NILO COELHO.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

IV - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS
COMISSÕES

EM 11-12-2002:

Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática:

TVR N° 3.16212002

Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.414/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.601/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.847/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.851/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.867/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.893/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.935/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.939/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.940/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.956/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ND
1.960/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.96212002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.970/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.980/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.985/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.988/2002
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.028/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.051/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.077/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.116/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.127/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.135/2002
PROJETO DE LEI N° 5.937/2001

Comissão de Viação e Transportes:

PROJETO DE LEI W 2.623/2000

NOTA:
FORMULÁRIO PARA EMENDAS DISPONÍVEL NAS
SECRETARIAS DAS COMISSÕES.
HORÁRIO: DE 09:00 ÀS 12:00 E 13:30 ÀS 18:30

(Encerra-se a sessão às 2 horas e 43
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO PAES LANDIM NO PERíODO
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS N° 210, REALIZADA
EM 21 DE NOVEMBRO DE 2002 -
RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO:

O SR. PAES LANDIM (PFL-PI. Como Líder.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Gazeta Mer
cantil de ontem trouxe uma notícia da maior relevân
cia que precisaria da intervenção do Ministério Públi
co Federal.

A Constituição Federal é bem clara, no seu art.
127:

"Art. 127. O Ministério Público é institu
ição permanente, essencial à função jurisdi
cional do Estado, incumbindo-lhe a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indispo
níveis".

Se no Brasil a Comissão de Valores Imobiliários
CVM tivesse a mesma força da sua congênere ameri
cana, tenho certeza de que providências seriíssimas já
teriam sido tomadas contra o Bank of America.

Vejamos a manchete da Gazeta Mercantil:
"Investidor de fundo apela à Justiça. O Bank ofAmeri
ca reconhece os prejuízos de junho, mas nega irregu
laridade na gestão".

Sr. Presidente, sabe-se que cerca de 110 co
tistas sofreram prejuízos da ordem de 10 milhões
de reais nas aplicações feitas em um dos fundos
de investimento do Bank of America, assim como
outros fundos de investimentos administrados pelo
Banco também deram prejuízos a seus cotistas. E
nesse sentido, é muito importante falar da batalha
judicial que se trava nesse momento no Rio de Ja
neiro, desde que, em 14 de julho, o Bank of Ameri
ca enviou a alguns cotistas uma carta, em vocabu
lário técnico - como se os aplicadores de fundos
fossem técnicos ou economistas -, informando o
seguinte:

"Nos últimos dias o mercado tem apre
sentado forte volatilidade e grande estresse,
incluindo nos preços a expectativa de um
cenário de curto prazo distante da realidade
dos fundamentos da economia brasileira."

E assim, em bom "economês", apresentou justi
ficativas para os prejuízos da aplicação dos fundos do
Bank of America.

No dia 24 enviou nova carta aos cotistas, infor
mando o seguinte:

"Nos últimos dias, fatores imponderá
veis de mercado causaram um impacto ne
gativo sobre o Fundo Bank of America High
Yeld FIF. Desde a semana passada, obser
va-se nervosismo no mercado financeiro.
Como conseqüência, o mercado passa por
um momento de falta de liquidez e aumento
de volatilidade. Esta situação nos obrigou a
sair de posições com perdas, por conta da
iliquidez deste mercado".

E assim, Sr. Presidente, outras justificativas vêm
sendo apresentadas. O certo é que vêm acumulan
do-se os prejuízos dos que aplicaram nos fundos do
Bank of America, o que mostra a temerária adminis
tração desses fundos por parte do Banco, assim
como displicência e negligência em relação aos inte
resses daqueles investidores que confiaram na sua
gerência.

Em razão disso, o Escritório Bocater, Camargo,
Costa e Silva Advogados Associados, um dos mais im
portantes do Rio de Janeiro, cujo advogado principal é
ex-Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, foi

,---------------------_.-_....__.



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 54281

contratado por um grupo de investidores e entrou com
uma representação contra o Bank of America junto à
CVM, solicitando a instauração de processo adminis
trativo destinado à apuração das responsabilidades
dos representados e as respectivas punições.

Depois disso, o Bank of America ainda insistiu
com novas explicações, nenhuma delas convincente,
mas não vem ao caso examiná-Ias. O fato mais impor
tante é o anúncio que publicou nos jornais do Rio de
Janeiro sob o título "Restabelecendo a Verdade", que
diz serem falsas e caluniosas as informações que vêm
sendo fornecidas à imprensa a respeito da proposta de
compensação voluntária. É claro! Ele fez aos seus mu
tuários, aos investidores dos seus fundos essa propos
ta, mas essas compensações correspondem à realida
de da evolução do mercado.

A CVM, timidamente, em nota à imprensa, in
formou no dia 17 que não há até o presente momento
processo administrativo - nenhum processo adminis
trativo teria sido requerido pelo escritório acima cita
do - no qual a CVM acuse o Bank of América de ter
cometido irregularidade na administração dos fundos
de investimentos acima citados. Não obstante a ine
xistência de tal processo administrativo (quer dizer,
desfigurando, desconsiderando a figura do processo
administrativo), a CVM, inclusive em razão de recla
mações apresentadas por investidores, está condu
zindo uma investigação preliminar para apurar a exis
tência de indícios de irregularidades, ao término do
qual adotará as providências cabíveis, no âmbito de
suas atribuições legais, se for o caso.

Vejam bem, desde setembro o referido escri
tório vem requerendo exatamente a abertura de
processo administrativo. Então, a Comissão de Va
lores Mobiliários não poderia dizer, dois meses
após: "Não obstante a inexistência.. ", pois já existe
um processo administrativo que foi provocado pelos
advogados dos que foram lesados pelo Bank of
America.

Por sua vez, a Associação Nacional dos Bancos
de Investimento - ANBID também recebeu requeri
mento do escritório Bocater, Camargo, Costa e Silva
em que é solicitada a instalação de processo para
apurar as responsabilidades do Bank of America por
descumprimento do Código de Auto-Regulação da
quela entidade. Segundo o requerimento, o Bank of
America violou praticamente todos os deveres impos
tos pelo código da ANBID.

A Gazeta Mercantil traz exaustivamente outras
informações sobre o Bank of America, sobretudo a
determinação da corajosa e competente Juíza
Andréa Gonçalves Duarte, da 47a Vara Cível do Rio

de Janeiro, de que o Bank ofAmerica, de acordo com
pedido dos advogados, exiba os documentos solicita
dos pelos autores da demanda da ação cautelar pro
posta pelo mesmo escritório já citado.

O Bank of America conseguiu, na Justiça, pror
rogar para o dia 4 de novembro o prazo para a entrega
dos documentos, e prorrogou ainda, por conta pró
pria, até o dia 20 o prazo para que os cotistas possam
aderir à proposta de compensação parcial das perdas
de seus fundos em junho.

Sr. Presidente, o certo é que o Bank of America
conseguiu entregar os documentos à Justiça sob sigi
lo - ou seja, só pode ter acesso a eles o requerente,
não podendo torná-los públicos. Isso é um absurdo,
porque um fato dessa dimensão interessa a toda a so
ciedade brasileira, a todos os que confiamos na soci
edade de mercado, no mercado de capitais, instru
mento básico para a economia moderna e capitalista
do País.

Portanto, Sr. Presidente, o apelo que faço da
tribuna da Câmara é no sentido de que o Ministério
Público Federal imediatamente entre no processo e
tome as providências devidas para resguardar os
investidores, as pessoas que estão sendo vítimas
de uma gestão temerária, negligente e até irrespon
sável dos administradores dos fundos do Bank of
America.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

ATODAME8A

ATO DA MESA N° 139, DE 2002

Concede a Medalha "Mérito Legisla
tivo da Câmara dos Deputados'.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

Art. 10 Fica concedida a Medalha "Mérito Legis
lativo Câmara dos Deputados", pela prestação de
serviços relevantes ao Poder Legislativo e ao Brasil,
às seguintes personalidades:

- José Lourenço

- José Cultralle Júnior

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

Sala de Reuniões, 11 de dezembro de 2002. 
Aécio Neves, Presidente.
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ATOS DO PRESIDENTE

Dezembro de 2002

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA
no uso das atribuições

DOS
que lhe confere o

artigo l°, item l, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, a pedido, de acordo com o

artigo 35, item lI, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de

1990, MURILO SÉRGIO DA SILVA NETO, ocupante de cargo da

Categoria Fencional de Analista Legislativo atribuição

Técnica Legislativa, Padrão 45, ponte n° 4.409, da função

comissionada de Assessor Técnico-Jurídico, FC-07, do Quadro de

Pessoal da C,§mara dos Deputados, que exercia na Assessoria

?écnica da Diretoria-Geral, a par:ir de 03 de dezeobro do

corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 11 de de~ro

)c;~IO S
Presiden e

O PRESIDENTE DA CÂMARA

de 2002.

DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28

de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item r, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JORGE

HENRIQUE PEREIRA CARTAXO DE ARRODA, ocupante de cargo da

Categoria Funcional de Analista Legislativo atribuição

Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nO 3.233, do cargo de

Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exercia no Departamento de Comissões, a partir

de 10 de dezembro do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 11 de dezenbro de 2002.

----------------------- ."""~."."."_.".""...""......._."..."""....... "
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea lia", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item r, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCO

VALERIO RUAS DA SXLVA, ponto n. o 113.214, do cargo de

Assisten~e Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Qu~dro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na

Diretoria-Geral.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 11 de de~ro

,

J:~=r·cxo S
Presiden

de 20C2.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
D~PUTADOS, 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,

RESOLVE exonerar, de acordo com o art igo 3-':),

item I, . da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ROSELI

BElUQRDES DE LIMA, ponto na 114.911, do cargo de Assessor

Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exercia no Departamento de Comissões, a partir

de la de dezembro do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 11 dedezenbro de 2002.

A'?~'C:IO -
Presid nte
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o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA
no uso das atribuições

....
CAMARA

Dezembro de 2002

DOS

artigo 1°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item 1, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, TAKAO

ISHII, ponto n° 115.0/8, do cargo de Assessor Técnico Adj unto

O, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que

exerce na Coordenação de Comissões Permanentes, do

Departamento de Comissões.

CÂHARA DOS DEPUTADOS, em li de dezerrbro

J

6~IO S
Presid te

de 2002.

A

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°,
item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990,

RESOLVE tomar sem efeito a nomeação de

VERUSKA ROCHA DA SILVA, para exercer o cargo da Categoria

Funcional de Analista Legislativo - atribuição Analista de Informática

Legislativa, Padrão 36, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

tendo em vista sua desistência.

Câmara dos Deputados, em 11 de dezembro de 2002.

)_~~D---/---
ÉCIO NE S

Preside e
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o PRESIDENTE DA
DEPUTADOS, no uso das atribuições

DOS
que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

. junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, ilem

11, da Lei nO 8.112, citada, AILTON BASTOS DE MIRANDA para

exercer, no Departamento de Comissões, CPI - FUNDEF, o cargo

de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO

77, de 07 de junho de 2001.

CÂl1ARA DOS DEPUTADOS, em 11 de clezeni:lro de 2002.

Primeiro

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que] he confere o

artigo 1°, item I, a1inea "a", do Ato da Mesa nO 205, de

28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11

de dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

II, da Lei n° 8.112, citada, GERALDO DE OLIVEIRA ALVES para

exercer, na Coordenação de Comissões Permanentes, do

Departamento de Comissões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto

D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 37, de 30 de maio de

2000.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em li de dezerrilro de 2002.
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o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA

no uso das atribuições

DOS
que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

lI, da Lei nO 8.112, citada, MARCO VALERIO RUAS DA SILVA para

exercer, na Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, o cargo de

Assessor Administrativo, CNE-07, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 1° da Resolução

nO 203, de 03 de dezembro de 1984, remanejado pelo Ato da Mesa

n° 107, de 1998.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em U de oozenPro

AI

G
CIO S

. pre'id~

de 2002.

O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, 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 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei n° 8.112, citada, VICTOR DA SILVA RODRIGUES para

exercer, no Departamento de Comissões, CPI-FUNDEF, o cargo de

Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nO 77, de 07 de

junho de 2001.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 11 de dezenbro

.

)~yCIO
Presiden e

de 2002 •

,-------------------------"' ....,_ ... _'",',"-, .. ,,""
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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 Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo

60 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na fonua dos artigos 9°, item I, e

10 da citada Lei n° 8.112, combinados com o artigo 28 da Resolução n° 30,

de 13 de novembro de 1990, VILMAR AGAPITO TEIXEIRA para

exercer cargo da categoria funcional de Analista Legislativo - atribuição

Analista de Informática Legislativa, Padrão 36, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, em vaga decorrente da posse em outro cargo público

de Maria Raquel Melo Moreira da Silva, conforme Ato do Presidente de 04

de dezembro de 2002, publicado no Diário da Câmara dos Deputados de OS

de dezembro de 2002.

Câmara dos Deputados, em 11 de dezembro de 2002.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das a~ribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea 1I a ", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei nO

8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar WILTON SIDOU PIMENTEL,

ocupante de cargo da Categoria Funcional àe Técnico

Legislati vo - atribuição Agen:'e de Encadernação e Douração,

Padr.ão 28, ponto n.o 5.972, e FRANCISCO JOSÉ CÉSAR, ocupante

de cargo da Categoria Funcional de Analista Legis~ativo

atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto n.O 2.822,

para substituírem, sucessivame:1te, na. Coordenação de

Preservação de Bens Culturais, do Centro de Documentação e

Informação, o Chefe da Seção de Conservação e Restauração,

FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus

impedimentos eventuais, a par~ir de 28 de novembro do corrente

ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 11 de dezembro de 2002.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS I no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a",

junho de 1990, e o artigo

dezembro de 1990,

do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

6° da Lei n° 8.112, de 11 de

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro de 1992, HENRIQUE

KENUP SA'.t'HLER, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão

36, ponto nO 6.530, para exercer, a partir de 04 de dezembro

do corrente ano, no Departamento de Comissões, CPI-TRÁFICO DE

ANIMAIS E PLANTAS SILVESTRES, a função comissionada de

Assistente de Comissão, FC-ü5, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, criada pelo artigo l° do Ato da Mesa nO 77, de

07 de junho de 2001.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 11 de dezembro

~~CIO
Preside e

de 2002.
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PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 135-A, DE 1999
(DO SR. ALOIZIO MERCADANTE E OUTROS)

Dá nova redação ao § 32 do art. 58 da Constituição Federal; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação pela admissibilidade desta e
da de nº 157/99, apensada, com substitutivo (relator: DEP. FERNANDO
CORUJA).

(A COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

SUMÁRIO

I - Proposta inicial

11 - Proposta apensada: PEC 157/99

111 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

- parecer do relator
• substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
• substitutivo adotado pela Comissão

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos
termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal promulgam· a seguinte
Emenda ao texto Constitucional:

Art. 1°. O § 3°, do artigo 58 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:

"§ 3° As Comissões parlamentares de inquérito. que terão
todos os poderes de investigação próprios das autoridades
judiciais, além de outros previstos nos regimentos das
respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou
separadamente, mediante requerimento de um terço de seus
membros, para a apuração de fato determinado e por prazo
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas
ao Ministério Público. para que promova a responsabilidade
civil ou criminal dos infralores. .. (NR)

Art. 2°, Esta emenda entra em vigor da data de sua publicação-
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As Comissões Parlamentares de Inquérito, plasm!1das no texto da
Carta Fundamental representam hodiemamente um dos mais hábeis e eficazes
instrumentos de defesa da sociedade brasileira. .

Com efeito, as recentes investigações realizadas no âmbito desses
colegiados, sempre pautadas pela observância irrestrita da ordem legal
vigente, contribuíram decisivamente para o fortalecimento de nossa
Democracia e para a conscientização popular em busca da cidadania plena.

Assim, as prerrogativas e poderes dessas Comissões, defmidas de
forma escorreita pelo legislador constituinte, não podem e não devem ser
restringidas, mormente se levado em consideração q~ na própria Carta
Fundamental inexiste qualquer limitação.

Nesse prisma, as recentes decisões prolatadas pelo Poder
Judiciário, estabelecendo freios e quiçá inviabilizando o funcionamento das
Comissões Parlamentares de Inquérito, ofendem as prerrogativas do
Congresso Nacional e restringem os mecanismos de defesa de que dispõem
toda a socie4ade brasileira.

Desse modo, explicitando de um lado a importância das
Comissões Parlamentares e, de outro, reafirmando as prerrogativas do
~ "!lgresso Nacional é que apresento esta Emenda Constitucional, esperando
jntar com o apoiamento de nossos nobres pares para viabilizar sua

tramitação e fmal aprovação.

Sala das Sessões, em 1lo ~~ de 1"5) ')

.-J

~'j-'-=>~~
ALdíZIO M CADANTE &

EPUTADO F DERAL PT (SP)
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Autor dI Proposição: ALOIZIO MERCADANTE E OUTROS

Data de Apresentação: 19/10/99

Ementa: Proposta de emenda à Constituição que dá nova redação ao § 30

do aItigo 58.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: :.Confirmadas
:NAo Conferem
,Licenciados

iRepetidas
'UeQive:s

171
009,

003'
044
000.

Assinaturas Confirmadas
1 ADÃOFRETTO PT RS

2 AGNELO QUEIROZ PCdoB DF

3 AIRTONDIPP PDT RS

4 ALMEIDA DE JESUS PL CE

5 ALOIZIO MERCADANTE PT SP

6 ANA CATARINA PMDB RN

7 ANGElA GUADAGNIN PT SP

8 ANIBAL GOMES PMDB CE

9 ANTONIO CAMBRAIA PSDB ce
10 ANTONIO CARLOS BISCAIA PT RJ

11 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PFL se
12 ANTONIO GERALDO PFL PE

13 ANTONIO JORGE PTB TO

14 ANTONIO PALOCCI PT SP

15 ARLINDO CHINAGLlA PT SP

~6 ARMANDO ABILIO PMDB PB

17 ÁTILA LIRA PSDB PI

18 AVENZOAR ARRUDA PT PB

19 BABÁ PT PA

20 BEN-HUR FERREIRA PT MS

21 BISPO RODRIGUES PL RJ

22 BISPO WANDERVAL PL SP

23 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
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24 CARlITO MERSS PT se
25 CARLOS SANTANA PT RJ

26 CElSOJACOB PDT RJ

27 CEZAR SCHIRMER PMúd RS

28 CHICO DA PRINCESA PSDB PR

29 CIRO NOGUEIRA PFL PI

30 ClEMENTINO COELHO PPS . PE

31 CLEONÂNCIO FONSECA PPB SE

32 COSTA FERREIRA PFL MA

33 cusrODIO MATTOS PSDB MG

34 DE VELASCO S. PART. SP

35 DEUSDETH PANTOJA PFL PA

36 DILCEU SPERAFICO PPB PR

37 DJALMAPAES PSB PE

38 DR HÉLIO PDT SP

39 DR ROSINHA PT PR
40 EBERSILVA PDT RJ

41 EDUARDO BARBOSA PSDB MG

42 EDUARDO JORGE PT SP

43 EDUARDO PAES PTE} . RJ

44 ESTHER GROSSI PT' RS

45 EURipEDES MIRANDA PDT RO

46 EVANDRO MllHOMEN PSB AP

47 EVllÁSlO FARIAS PSB SP

48 EXPEDITO JUNIOR PFL RO

49 FÉLIX MENDONÇA PTB BA

50 FERNANDO CORUJA PDT SC

51 FERNANDO FERRO PT PE

52 FERNANDO GABEIRA PV RJ

53 FERNANDO MARRONI PT RS

54 FETTER JÚNIOR PPB RS

55 FRANCISCO GARCIA PFl AM

56 GASTÃO VIEiRA PMDB MA

57 GEOVAN FREITAS PMDB GO

58 GERALDO MAGELA PT DF

59 GERALDO SIMÓES PT BA

60 GILMAR MACHADO PT MG

61 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA

62 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
63 HENRIQUE FONTANA PT RS

64 HERMES PARCIANELLO PMDB PR

65 IARA BERNARDI PT SP
66 IBRAHIM ASI-ACKEL PPB MG
67 IGOR AVELlNO PMDB TO
68 INÁCIO ARRUDA PCdoB CE
69 JAIME MARTINS PFL MG
70 JAIR BOLSONARO PPB RJ
71 JAIR MENEGUELlI PT SP
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72 JANDIRA FEGHAU PCdoB RJ
73 JAQUES WAGNER PT BA
74 JOÃO CALDAS PL AL
75 JOÃO COSER PT ES
76 JOÃO FASSARELLA PT MG
77 JOÃO GRANDÃO PT MS
78 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG

79 JOÃO MAGNO PT . MG

80 JOÃO PAULO PT SP

81 JOÃO PIZZOLATII PPB se
82 JORGE ALBERTO PMDS SE

83 JORGE PINHEIRO PMDB DF

84 JOSÉ ANTONIO PSB MA

85 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB PR

86 JOSÉ CARlOS VIEIRA PFL se

87 JOSÉ DIRCEU PT SP

88 JosÉ GENOINO PT SP

89 JOSÉ UNHARES PPB CE
90 JOSÉ MACHADO PT SP

91 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PFL PE

92 JOSÉ PIMENTEL PT CE

93 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO POT SP

94 JUaUINHA PSOS GO

95 LAMARTINE POSELLA PMOB SP

96 LAVOISIER MAIA PFL RN

97 L1NOROSSI PSDB MT

98 LUCI CHOINACKI PT se

99 LUCIANO CASTRO PFL RR

100 LUCIANO PIZZATTO PFL PR

101 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP

102 LUIZ FERNANDO PPB AM

103 LUIZ MAINARDI PT RS

104 LUIZ SALOMÃO PDT RJ

105 LUIZ SÉRGIO PT RJ

106 LUIZA ERUNDINA PSB SP

107 MARÇAL FILHO PMOB MS

108 MARCELO DÉDA PT SE

109 MÁRCIO MATOS PT PR

110 MARCOS AFONSO PT AC

111 MARCOS CINTRA PL SP

112 MARCOS DE JESUS S. PART. FIE

113 MARCOS ROLlM PT RS

114 MARIA ABADIA PSDB DF

115 MARIA DO CARMO LARA PT MG

116 MÁRIO DE OLIVEIRA PMOB MG

117 MILTON TEMER PT RJ

118 MIRO TEIXEIRA PDT RJ

119 MOACIR MICHELETTO PMDB PR

120 MÚCIOSÀ PMOB RN
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121 MUSSADEMES PFL PI
122 NAIR XAVIER LOBO PMDB GO
123 NE1VA MOREIRA PDT MA
124 NELSON MARQUEZELLI PTS SP
125 NELSON PELLEGRrNO PT BA
126 NILMARIO MIRANDA PT MG
127 NILSON MOURÃO PT 'AC

128 NILSON PINTO PSDB PA
129 NllTON CAPIXABA PTB RO
130 OLIVEIRA FILHO PPB PR
131 OSVALDO B10LCHI PMDB RS
132 PADRE ROQUE PT PR
133 PASTOR AMARILDO PPB TO
134 PASTOR VALDECI PAIVA S. PART, RJ
135 PAULO JOSÉ GOUVr::A PL RS
136 PAULO MARINHO PFL MA
137 PAULO PAIM PT RS
138 PAULO ROCHA PT PA
139 PEDRO CELSO PT DF
140 PEDRO NOVAIS PMDB MA
141 PEDRO WILSON PT GO
142 PROFESSOR LUIZINHO PT SP
143 REGIS CAVALCANTE PPS AL
144 RICARDO BERZOINI PT SP
145 RICARDO MARANHAo PSB RJ
146 RICARDO NORONHA PMDB DF
147 RlTACAMATA PMOB ES
148 RODRIGO MAIA PTB RJ
149 ROLAND LAVIGNE PFL BA
150 RONALDO VASCONCELLOS PFL MG
151 SALATIEL CARVALHO PMDB PE
152 SAULO PEDROSA PSDB BA
153 SERAFIM VENZON POT se
154 SERGIO BARCELLOS PFL AP
155 SÉRGIO NOVAIS PSB CE.
156 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
157 SYNVAL GUAZZELLI PMDB RS
158 TELMA DE SOUZA PT SP
159 VALDECIOLIVEIRA PT RS
160 VALDIR GANZER PT PA
161 VICENTE ARRUDA PSDB CE
162 VILMAR ROCHA PFL GO
163 VIRGiLlO GUIMARÃES PT MG
164 VIVALDO BARBOSA PDT RJ
165 WALOOMIRO FIORAVANTE PT RS
166 WALTER PINHEIRO PT BA
167 WELLlNGTON DIAS PT PI
168 WERNER WANDERER PFL PR
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169 WILSON BRAGA PFL PB

170 XICO GRAZIANO PSD8 SP

171 ZAIRE REZENDE PMOB MG

Assinaturas que Não Conferem
1 AIRTON CASCAVEL PPS RR

"

2 CARLOS MELLES PFL MG
3 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
4 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
5 JORGE COSTA PMDB PA
6 JOSÉ íNDIO PMDB SP
7 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
B PAES LANDIM PFL PI
9 PEDRO EUGl:NIO PPS PE

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 FRANCO MONTORO PSDB SF
2 JOÃO SAMPAIO PDT RJ
3 MARCELO CASTRO PMDB PI

Assinaturas Repetidas
1 ADÃO PRETTO PT RS
2 ALMEIDA DE JESUS PL CE
3 ANTONIO GERALDO PFL PE
4 BABÁ PT PA
5 BEN-HUR FERREIRA PT MS
6 BISPO RODRIGUES PL RJ
7 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
8 CARLITO MERSS PT se
9 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
10 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
11 CEZAR SCHIRMER PMOB RS
12 COSTA FERREIRA PFL MA
13 COSTA FERREIRA PFL MA
14 DE VELASCO S. PART. SP
15 DJALMA PAES PSB PE
16 EBER SILVA PDT RJ
17 EVlLÁSIO FARIAS PS8 SP
18 FERNANDO CORUJA PDT SC
19 FERNANDO CORUJA PDT se
20 FERNANDO FERRO PT PE
21 FERNANDO FERRO PT PE
22 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
23 GASTÃO VIEIRA PMOB MA
24 HERMES PARCIANELLO PMOB PR

-- ,---------------------------_."'.,-_.•., ..._." ...
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25 IGOR AVELlNO PMOB TO
26 IGOR AVELlNO PMDB TO
27 JOÃO CALDAS PL AL
28 JOÃO COSER PT ES
29 JOÃO FASSARELLA PT MG
30 JOÃO MAGNO PT MG
31 JOSÉ CARLOS VIEIRA PFL SC
32 JOsE: ROBERTO BATOCHIO POT SP
33 UNO ROSSI PSOB MT
34 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
35 LUIZ SE:RGIO PT RJ
36 LUIZA ERUNOINA PSB SP
37 MARCOS CINTRA PL SP
38 MOACIR MICHELETTO PMDB PR
39 NELSON MARQUEZELI..I PTB SP
40 OLIVEIRA FILHO PPB PR
41 PAULO PAIM PT RS
42 REGIS CAVALCANTE PPS AL

43 RICARDO NORONHA PMOB DF
44 RONALDO VASCONCELLOS PFL MG

SeCRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Análise de Proposição

Oficio noi3~ I 99 Brasília, 20 de outubro de 1999.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituiçao do Sr. Deputado ALOIZIO MERCADANTE E OUTROS. que "Dá nova
redação ao § 30 do artigo 58"t contém. "ümero suficiente de signatários, constando a
referida proposição de: ---

171 assinaturas confirmadas;
009 assinaturas não confirmadas;
003 deputados licenciados;
044 assinaturas repetidas.

Atenciosamente,

~/ --L~- rt:P
/):/CLAUD1A NEVES~EjSÕUZA

Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODE~S

CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

Dezembro de 2002

.................................................................................................................................

Seção VII
Das Comissões

An. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões
pennanentes e temporárias, constituídas na fonna e com as atribuições
previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.

§ 3° As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos
regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados
e pelo Senado FederaL em conjunto ou separadamente, mediante
requerimento de wn terço de seus membros, para a apuração de fato
detenninado e por prazo certo, sendo suas conclusões. se for o caso,
encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade
civil ou criminal dos infratores.
....................................................... ~ •••• ~~ ••••• ~~ •• ~ & ~ ~ ••••

Seção VIII
Do Processo Legislativo

•• ~.~ ~ ~ ~ .. ~ •• ~ •• ~ •••••••• ~ ••••• ~ ••• O' ••• O' O'.~ ••• ~ O' O'.~ ••••
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Subseção 11
Da Emenda à Constituição

Quinta-feira 12 54299

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínímo. dos membros da Câmara dos Deputados

ou do Senado Federal:
11 - do Presidente da República:
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades

da Federação, manifestando-se, cada uma delas. pela maioria relativa de seus
membros.

§ 10 A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

*20 A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos.
três quintos dos votos dos respectivos membros.

~ 30 A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de
ordem.

*40 Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente
a abolir:

I - a fonna federativa de Estado:
B - o voto direto, secreto, universal e periódico:
III - a separação dos Poderes:
IV - os direitos e garantias individuais.

~ S('I A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por
prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessào
legislativa.
..............................................................................- - .

• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ••••••••••••••••• ~ • ~ •••• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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A

CAMARA DOS DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N! 157, DE 1999

(Do Sr. Avenzoar Arruda e outros)

Dá nova redação ao § 30 do art. 58 da Constituição Federai.

(APENSE-SEÀ PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 135, DE 1999)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,

nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao

texto constitucional:

Artigo único. Oê-se ao § 3° do art. 58 da Constituição

Federal a seguinte redação:

"Art.58 .

§ 3° As comissÕ8s parlamentares de
inquérito. que terão poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das
respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e
pejo Senado Federal. em conjunto ou separadamente. mediante
requerimento de um terço de seus membros ou de cidadlos,
observando-se, neste último caso. os critérios previstos no § 2° do
art. 61, para a apuração de fato determinado e por prazo certo,
sendo suas conclusões, se for o caso. encaminhadas ao Ministério
Público. para que promova a responsabilidade civil ou eliminai dos
infratores.

•
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de 199.

Com a presente proposta intentamos aperfeiçoar o sistema

representativo. estreitando o relacionamento da sociedade para com os seus

representantes no Congresso Nacional. a partir da concessão, em benefício

desta, de legitimidade para propor a constituição de comissão parlamentar de

inquérito com o objetivo de investigar de fato certo e determinado de grande

relevância nacional.

O critério adotado residiria justamente no preenchimento

dos requisitos. já presentes no texto constitucional, para a apresentação de

projeto de lei de iniciativa popular: subsaição mínima de um por cento do

eleitorado nacional. distribuído por cinco Estados, com não menos de três

décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

Esperamos que os demais parlamentares sejam sensíveis a

abertura de mais este canal de comunicação entre o parlamento e os cidadãos.

Sala das Sessões, em 11

C.:-\MAR:\ DO§ DEPt:T...-\DOS

SGM - SECAP (7503)
25111199 12:00:31

Conferência de Assinaturas I

Pigina: 001 I

Tipo da Proposiçio: PEC

Autor da Proposiçio: AVENZOAR ARRUDA E OUTROS

Data de ApreseotaçAo: 16/11/99
Emeota: dá nova redação ao § 3" do art. 58 da Constituição Federal
Possui Assinaturas Suficieotes: SIM
Totais de Assinaturas: -Confi--rm-a-da-S-----1S-2i

Não Conferem 005i
licenclados 0021
Repetidas 000'
ilegíveIS 000'
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Assinaturas Confirmadas
1 ADÃOPRETIO PT RS
2 ADEMIR LUCAS PSDB MG
3 AFFONSO CAMARGO PFL PR
4 AGNALDO MUNIZ POT RO
5 AIRTONDIPP POT RS
6 ALBÉRICO CORDEIRO PTB AL
7 ALBÉRICO FILHO PMDB MA
8 ALBERTO MOURÃO PMDB SP
9 AlcrONE ATHAYOE PPB RJ
10 ALDlR CABRAL PFl RJ
11 ALMEIDA DE JESUS PL CE
12 ALOIZIO MERCADANTE PT SP
13 ANA CATARINA PMOB RN
14 ANGELA GUADAGNIN PT SP
15 ANíBAL GOMES PMDB CE
16 ANTONIO CARLOS BISCAIA PT RJ
17 ANTONIO GERALDO PFL PE
16 ANTONIO JORGE PTB TO
19 ANTONIO PAlOCCI PT SP
20 ARLINDO CHINAGLIA PT SP
21 ARMANDO MONTEIRO PMDB PE
22 ARNON BEZERRA PSOB CE
23 ÃTILA LINS PFl ~

24 AUGUSTO NARDES PPB RS
25 AVENZOAR ARRUDA PT PB
26 B. SÃ PSDB PI
27 5ABÁ PT PA
28 BEN-HUR FERREIRA PT MS

29 BETlNHO ROSADO PFl RN

30 BISPO RODRIGUES Pl RJ

31 CABO JÚLIO PL MG

32 CAIORIELA PTB RS

33 eARLITO MERSS PT se

34 CARLOS SANTANA PT RJ

35 caCtTA PINHEIRO PFl MT

36 caso JACOB POT RJ

37 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
38 OEVELASCO PST SP

39 DINO FERNANDES PSD8 RJ

40 OJALMAPAES PS8 PE

41 OOMICIANO CABRAL PMDB PB

42 DR EVlLÁSIO PSB SP

43 DR. HÉLIO POT SP
44 DR. ROSINHA PT PR

45 EBERSllVA PDT RJ

46 EDINHOBEZ PMD8 SC

,-----------------------'---~.,." .. "
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47 EDUARDO CAMPOS PSB PE
48 EDUARDO JORGE PT SP
49 EDUARDO PAES PTB RJ
50 ElCIONE BARBAlHO PMDB PA
51 ESTHER GROSSI PT RS
52 EURípEDES MIRANDA PDT RO
53 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
54 EXPEDITO JÚNIOR PFl RO
55 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
56 FERNANDO FERRO PT PE
57 FERNANDO GABEIRA PV RJ
58 FERNANDO MARRONI PT RS
59 FEU ROSA PSDB ES
60 FREIRE JÚNIOR PMDB TO
61 GEOVAN FREITAS PMDB GO
62 GERALDO MAGELA PT DF
63 GERALDO SIMOES PT BA
64 GILBERTO KASSAB PFl SP
65 GILMAR MACHADO PT MG
66 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
67 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
68 HAROLOOUMA PCdeB BA
69 HENRIQUE FONTANA PT RS
70 HERMES PARCIANELLO PMDB PR
71 IARA BERNARDI PT SP
72 INÁCIO ARRUDA PCdoB ce
73 INALDO LEITÂO PSDB PB
74 IRISSIMOES PTB PR
75 IVAN10 GUERRA PFL PR
76 JAIME MARTINS PFL MG
77 JAIR BOlSONARO PPB RJ
78 JAIR MENEGUELLI PT SP
79 JANDIRA FEGHALI PCdeB RJ
80 JAQUES WAGNER PT BA
81 JOÃO CALDAS Pl AL
82 JOÃO COSER PT ES
83 JOÃO FASSARELLA PT MG
84 JOÃO GRANDÃO PT MS
85 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
86 JOÃO MAGAlHÃES PMDB MG
87 JOÃO MAGNO PT MG
88 JOÃO MATOS PMDB SC
89 JOÃO MENDES PMDB RJ
90 JOÃO PAULO PT SP
91 JOAQUIM FRANCISCO PFL PE
92 JORGE ALBERTO PMDB SE
93 JOSÉ ANTONIO PSB MA
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94 JOSE CARLOS ELIAS
95 JOSÉ DIRCEU
96 JOSÉ GENOíNO
97 JOSÉ MACHADO
98 JOSÉ MILlTÃO
99 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

100 JOSÉ PIMENTEL
101 JOSÉ PRIANTE
102 JOSÉ THOMAZ NONÔ
103 JOSUÉ BENGTSON
104 JÚLIO REDECKER
105 JUaUINHA
106 UNO ROSSI
107 LUCI CHOINACKI
108 LUIS CARLOS HEINZE
109 Luís EDUARDO
110 LUIZ ANTONIO FLEURY
111 LUIZ BITTENCOURT
112 LUIZ FERNANDO
113 LUIZ PIAUHYLlNO
114 LUIZ RIBEIRO
115 LUIZSALOMÃO
116 LUIZ SÉRGIO
117 MANOEL SALVIANO
11B MARCELO DÉDA
119 MÁRCIO MATOS
120 MARCONDES GADELHA
121 MARCOS AFONSO
122 MARCOS CINTRA
123 MARCOS DE JESUS
124 MARCOS LIMA

125 MARIA DO CARMO LARA
126 MAX ROSENMANN
'27 MILTON TEMER
128 MIRIAM REID
129 MOACIR MICHELETTO
130 NEIVA MOREIRA
131 NELSON MARQUEZELLI
132 NELSON PELLEGRINO
133 NllMÁRIO MIRANDA
134 NILO COELHO
135 NILSON MOURÃO
136 NORBERTO TEIXEIRA
137 OSVALDO BIOLCHI
138 OSVALDO REIS
139 PADRE ROQUE
140 PAES LANOIM

PTB
PT
PT
PT
PSOB
PFL
PT
PMOB
PFL
PTB
PPB
PSDB
PSOB
PT
PPB
POT
PTB
PMDB
PPB
PSOB
PSOB
POT
PT
PSOB
PT
PT
PFL
PT
PL
PST
PMDB

PT
PSOB
PT
POT
PMOB
POT
PTB
PT
PT
PSOB
PT
PMOB
PMOB
PMOB
PT
PFL

ES
SP
SP
SP
MG
PE
CE
PA
AL
PA
RS
GO
MT
SC
RS
RJ
SP
GO
AM
PE
RJ
RJ
RJ
CE
SE
PR
PB
AC
SP
PE
MG

MG
PR
RJ
RJ
PR
MA
SP
BA
MG
BA
AC
GO
RS
TO
PR
PI
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141 PAULO BALTAZAR
142 PAULO DELGADO
143 PAULO FElJÓ
144 PAULO KOBAYASHI
145 PAULO OCTÁVIO

146 PAULO PAIM
147 PAULO ROCHA
148 PEDRO CELSO
149 PEDRO EUGÊNIO
150 PEDRO WILSON
151 PINHEIRO LANDIM
152 PROFESSOR LUIZINHO
153 RAFAEL GUERRA
154 REGIS CAVALCANTE

155 RENATO VIANNA
156 RICARDO BARROS
157 RICARDO BERZOINI
158 RICARDO MARANHÃO

159 RICARDO NORONHA
160 ROBERTO BALESTRA
161 ROBERTO PESSOA
162 ROMEU QUEIROZ
163 RONALDO VASCONCELLOS
164 RUBENS BUENO
165 RUBENS FURLAN
166 SALATIEl CARVALHO

167 SAULO PEDROSA
168 SÉRGIO BARROS
169 SYNVAL GUAZZELLI
170 TELMA DE SOUZA

171 VAlDECI OLIVEIRA
172 VALDEMAR COSTA NETO

173 VANESSA GRAZZIOTIN
174 VIRGíLIO GUIMARÃES
175 VITTORIO MEDIOLl
176 WAGNER SALUSTIANO
177 WALDIR PIRES
178 WALDIR SCHMIDT
179 WALTER PINHEIRO
180 WElLlNGTON DIAS
181 XICO GRAZIANO
182 YEDA CRUSIUS

PSB
PT
PSDB
PSDB
PFL
PT

PT
PT
PPS
PT

PMD8
PT
PSD8
PPS
PMOB
PPB
PT
PSB
PMOB
PP8
PFl
PSOB
PFl
PPS
PPS

PMOB

PSDB
PSD8
PMDB
PT

PT
PL

PCdoB
PT

PSOB
PPB
PT
PMDB
PT
PT
PSDB
PSOB

RJ
MG
RJ
SP
DF
RS
PA
DF
PE
GO
CE

SP
MG
AL

se
PR
SP
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DF
GO
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MG
PR
SP

PE
BA
AC

RS
SP

RS
SP

AM
MG
MG
SP
8A
RS
BA
PI
SP
RS



54306 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

Assinaturas que N"ão Conferem
1 DELFIM NETTO PPB sp
2 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
3 FERNANDO CORUJA PDT se
4 JOSÉ íNDIO PMOB SP
5 NELSON MARCHEZAN PSD8 RS

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 ANTÓNIO JOAQUIM PS08 MT
2 IVAN PAIXÃO PPS SE

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Análise de Proposição

Ofício n~G' I 99 Brasília, 25 de novembro de 1999.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda
à Constituição do Sr. Deputado AVENZOAR ARRUDA E OUTROS, que "dá nova
redação ao § 3° do art. 58 da Constituição Federal", contém número suficiente
de signatários. constando a referida proposição de:

182 assinaturas confirmadas;
005 assinaturas não confirmadas;
002 deputados licenciados.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA
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TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍ~OI
DO PODER LEGISLATIVO

.....................•..•..........................•....•............•.........................•.••....•••••••••••••••••••

S~lo vn
Das Comissões

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e
temporárias, constituídas na fonna e com as atribuições previstas no respectivo
regimento ou no ato de que resultar sua criação.

§ 3° As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos
regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço
de seus membros, para a apuração de fato detenninado e por prazo certo, sendo suas
conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a
responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
................•.......•........•.............•....•.........................................................•.......•.•.

Subseção 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituiçào poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do

Senado Federal;
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II - do Presidente da República;
IH - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da

Federação, manifestando-se, cada wna delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 10 A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção

federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 20 A proposta será discutida e votada em cada Casa do Co~
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos
dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 40 Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
In - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.

§ 50 A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por
prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa

Subseção m
Das Leis

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

§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos
Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos
por cento dos eleitores de cada um deles.
.... .
. _ _ - -_ .
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O ilustre Deputado Aloízio Mercadante, acom
panhado de outros não menos insignes pares, pre
tende alterar a redação do § 3° do art. 58 da Constitui
ção Federal, com vistas a afastar os óbices ao funcio
namento das Comissões Parlamentares de Inquérito,
decorrentes das recentes julgados que entenderam
não lhe serem aplicáveis a totalidade dos poderes de
investigação de que são investidos os magistrados.

Para tanto, a proposta de emenda constitucional
em comento propugna a inclusão da palavra ''todos''
antecedendo a expressão "poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais", o que, segundo
seus autores, afastaria uma interpretação restritiva de
seus termos.

A essa proposição foi apensada a Proposta de
Emenda Constitucional n° 157, de 1999, de respeita
do Deputado Averizoar Arruda e outros eminentes
parlamentares, que altera o mesmo dispositivo cons
titucional, permitindo sejam constituídas as Comis
sões Parlamentares de Inquérito também por requeri
mento de cidadãos, observados os mesmos critérios
fixados, pela Carta Política, para a iniciativa popular
aos projetos de lei.

Nesta fase, em respeito à competência fixada
pelo art. 3°,111, b, a matéria foi submetida à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão, nos termos do artigo
202 do Regimento Interno, apreciar as proposições
quanto à observância dos requisitos à sua admissibi
lidade consoante o estatuído pelo art. 139, 11, e, do
mesmo regulamento.

Examinando-as verifico que tanto a Proposta de
Emenda à Constituição nO 135/99, quanto a PEC de
n° 157/99, observam os ditames constitucionais, jurí
dicos e regimentais para seu regular processamento.

Com efeito, as proposições referenciadas, a par
de serem subscritas por número suficiente de parla
mentares, obedecem ao artigo 6° da Constituição Fe
deral, não pretendendo abolir a forma federativa do
Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a
separação dos Poderes ou os direitos e garantias in
dividuais.

Outrossim, merece registro que não se encon
tram em vigor as limitações circunstanciais do pará
grafo primeiro do artigo 6° da CF à proposta de emen
da constitucional.

Quanto à técnica legislativa e redacional, entre
tanto, ambas as proposições não estão adequadas
ao prescrito pela Lei Complementar n° 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a
alteração e a consolidação das leis, conforme deter
mina o parágrafo único do art, 59 da Constituição Fe
deral, e estabelece normas para a consolidação dos
atos normativos que menciona.

Visando, pois, a suprir tais eivas e, ainda, a in
tegrar as propostas, é que deliberei elaborar Substi
tutivo.

Em face ao exposto, voto pela admissibilidade
ao tramite regular da Proposta de Emenda à Constitu
ição n° 135/99 e da Proposta à Emenda Constitucio
nal n° 157/99, na forma do Substitutivo, em anexo.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2000. 
Deputado Ferrando Coruja, Relator.

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 135, DE 1999
(Apensada a Proposta de Emenda

Constitucional n° 157, de 1999)

Dá nova redação ao § 3° do artigo
58 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Artigo 1° O parágrafo 3° do art. 58 da Constitui
ção Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 58 ..
§ 3° As comissões parlamentares de

inquérito, que terão todos os poderes de in
vestigaç&o próprios das autoridades judicia
is, além de outros prefeitos nos regimentos
das respectivas Casas, serão criadas pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Fe
deral, em conjunto ou separadamente, me
diante requerimento de um terço de seus
membros ou, observados os critérios previs
tos no § 2° do art. 61, de eleitores, para a
apuração de fato determinado e por prazo
certo, sendo suas conclusões, se for o caso,
encaminhadas ao Ministério Público, para
que promova a responsabilidade civil ou cri
minal dos infratores." (NR)

Artigo 2° Esta emenda constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2000. 
Deputado Fernando Coruja, Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela admissibilidade da Proposta de
Emenda à Constituição n° 135/1999, e da de n°
157/1999, apensada, com substitutivo, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Fernando Coruja.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, Aloysio Nunes Fer
reira, André Benassi, Asdrúbal Bentes, Coriolano Sa
les, Dr. Antonio Cruz, Edmar Moreira, Geovan Freitas,
Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Moroni Torgan, Nelson Otoch, Nelson
Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, Osmar Serra
glio, Paulo Magalhães, Raimundo Santos, Regis Ca
va�cante' Renato Vianna, Robson Tuma, Vicente
Arruda, Zulaiê Cobra, Átila Lins, Átila Lira, Bispo Wan
derval, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djal
ma Paes, Gilmar Machado, Jair Bolsonaro, João Ma
tos, Luis Barbosa, Mauro Benevides, Neison Marque
zelli, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Professor Luizinho
e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTLTULÇAO
N° 135, DE 1999

(PEC N° 157, DE 1999 - apensada)

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Dá nova redação ao § 30 do artigo
58 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Artigo 1° O § 3° do art. 58 da Constituição Fede
ral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 58 .
§ 3° As comissões parlamentares de

inquérito, que terão todos os poderes de in
vestigação próprios das autoridades judicia
is, além de outros previstos nos regimentos
das respectivas Casas, serão criadas pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Fe
deral, em conjunto ou separadamente, me
diante requerimento de um terço de seus
membros ou, observados os critérios previs
tos no § 2° do art. 61, de eleitores, para apu-

ração de fato determinado e por prazo certo,
sendo suas conclusões, se for o caso, enca
minhadas ao Ministério Público, para que
promova a responsabilidade civil ou criminal
dos infratores. (NR)"

Artigo 2° Esta emenda constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 337-A, DE 2001

(Do Sr. Aldir Cabral e Outros)

Altera a redação do inciso XVI do
art. 50 da Constituição Federal; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela inadmissibili
dade (relator: DEP. NELSON TRAD).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

* Proposta inicial publicada no OCO de 30/03/01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

A proposta em exame modifica o inciso XVI do
art. 5°, da Constituição Federal, substituindo a ex
pressão sem armas por "sem portarem armas con
vencionais ou outros quaisquer objetos ou instrumen
tos cortantes ou perfuros contundentes."

O quorum mínimo de apresentação de proposta
de emenda à Constituição foi alcançado, segundo in
formação da Secretaria-Geral da Mesa.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão examinar a admissibili
dade de proposta de emenda à Constituição.

Ao ver deste relator, a PEC n° 337, de 2001, é
inadmissível, por ser injurídica. Ela não inova ou traz
nada de novo com relação ao conteúdo da norma do
inciso XVI do art. 5°, além de restringir conceito es
sencial a esse dispositivo da Constituição Federal.

,." , ,-,-_ _ _-""-~_ - _._.._-_.__----------
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Com efeito, o alcance da expressão "sem ar
mas" é muito maior do que a definição trazida pela
proposta. Ora, não nos esqueçamos que o dispositivo
em questão é cláusula pétrea e que um dispositivo
que o deforme deve ser rejeitado.

Ante o exposto, o meu voto é pela inadmissibili
dade da Proposta de Emenda à Constituição n° 337,
de 2001

Sala da Comissão, em 06 de junho de 2001.
Deputado NELSON TRAO
Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inadmissibilidade da Proposta de
Emenda à Constituição n° 337/2001, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Nelson Trad.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor

Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Co
riolano Sales, Or. Antonio Cruz, Edmar Moreira, Geo
van Freitas, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida,
José Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio,
Luiz Eduardo Greenhalgh, Moroni Torgan, Nelson
Otoch, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Raimundo San
tos, Regis Cavalcante, Renato Vianna, Robson Tuma,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila Lins, Átila Lira,
Bispo Wanderval, Cleonâncio Fonseca, Oilceu Spera
fico, Ojalma Paes, Gilmar Machado, Jair Bolsonaro,
João Matos, Luis Barbosa, Mauro Benevides, Nelson
Marquezelli, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Professor
Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 27 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes , Presidente

*PROJETO DE LEI N° 505-C, DE 1991
(Do Sr. Paulo Paim)

Revoga a alínea I do artigo 20 do De
creto-lei n° 73, de 21 de novembro de
1966, extinguindo o Seguro Obrigatório
de Veículos Automotores; tendo parece
res: da Comissão de Seguridade Social e
Família, pela aprovação, com substituti
vo, dos Projetos de Lei de nOs. 2.531/00,
3.154/00, 5.122101 e 5.630/01, apensados,
e pela rejeição deste, dos de nOs. 727/95,
1.316/95, 1.330/95, 2.588/96, 2.640196,

3.871/97, 1.361199, 2.000/99, 2.001/99,
2.022199, 2.357/00, 2.439/00, 2.489/00,
2.537/00, 3.566/00, 4.393/01 e 4.460/01,
apensados, e das emendas de nOs 1 a 4
apresentadas ao substitutivo, contra os
votos dos Deputados Arnaldo Faria de Sá
e Saraiva Felipe (relator: DEP. VICENTE
CAROPRESO); da Comissão de Finanças
e Tributação, pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprova
ção deste, dos de nOs. 727/95, 1.316/95,
1.330/95, 2.588/96, 2.640/96, 3.871/97,
1.361/99, 2.000/99, 2.001/99, 2.022199,
2.537/00, 3.154/00, 2.357/00, 2.439/00,
2.489/00, 2.531/00, 3.566/00. 4.393/01,
5.122101, 4.460/01 e 5.630101, apensados,
na forma do substitutivo da Comissão de
Seguridade Social e Família, com sube
mendas (relator: DEP. MUSSA DEMES); e
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade, técnica legislativa e, no méri
to, pela aprovação deste, dos de nas.
727/95, 1.316/95, 1.330/95, 2.588/96,
2.640/96, 3.871/97, 1.361/99, 2.000/99,
2.001199, 2.022199, 2.357/00, 2.439/00,
2.489/00, 2.531/00, 2.537/00, 3.154/00,
3.566/00, 4.393/01, 4.460/01, 5.122101, e
5.630/01, apensados, do substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, com subemenda, e das subemendas
da Comissão de Finanças e Tributação
(relator: DEP. ZENALDO COUTINHO).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação - Art.
24, li)

* Projeto inicial publicado no DCN 1 de
03/05/91

- Projetos apensados: PLs 727/95 (OCN1 de
24/08/95), 1.316/95 (OCO de 13/01/96), 1.330/95
(OCO de 13/01/96), 2.588/96 (OCO de 21/02/97),
2.640/96 (OCO de 29/01/97), 3.871/97 (OCO de
06/12/97) 1.361/99 (OCO de 24/09/99), 2.000/99
(OCO de 10/11/99), 2.001/99 (OCO de 10/11/99),
2.022/99 (OCO de 11/11/99), 2.357/00 (OCO de
27/01/00), 2.439/00 (OCO de 25/02/00), 2.489/00
(OCO de 03/03/00), 2.531/00 (OCO de 21/03/00),
2.537/00 (OCO de 21/03/00), 3.154/00 (OCO de
15/06/00), 3.566/00 (OCO de 04/10/00), 4.393/01
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(OCO de 31/03/01), 4.460/01 (OCO de 10/04/01),
5.122/01 (OCO de 04/09/01), e 5.630/01 (OCO de
27/11/01 )

- Pareceres das comissões de Seguridade So
cial e Família e de Finanças e Tributação publicados,
respectivamente, nos OCOs de 24/04/02 e 22/11/02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- subemenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- subemenda adotada pela Comissão

I - Relatório

O Projeto de Lei sob parecer suprime do orde
namento jurídico a alínea "I" do artigo 20 do Decre
to-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966, para extin
guir o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causa
dos por Veículos Automotores de Via Terrestre ou por
sua carga, conhecido pela sigla DPVAT.

O autor embasa sua iniciativa na afirmação de
que a obrigatoriedade do Seguro DPVAT é um dos
resquícios do regime de exceção recentemente en
cerrado. Assevera, por outro lado, que o instrumento
reúne parca aplicabilidade, quase nunca cumprindo
os fins a que serve. Em essência, o autor afirma que o
seguro representa um grande prejuízo para os propri
etários de veículos e um enriquecimento praticamen
te ilícito para as seguradoras, dado o pouco retorno
que estas oferecem em troca.

Ao PL n° 505/91 foram apensados:

alo Projeto de Lei n° 727, de 1995, do Deputado
José Augusto, apresentado para adicionar parágrafo
ao art. 3° da Lei n° 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
no intuito de que o pagamento da indenização seja
efetuado direto ao SUS, em valor correspondente às
despesas médicas, como reembolso pelo atendimen
to médico-hospitalar das vítimas de acidentes de
trânsito;

b) o Projeto de Lei n° 1.316, de 1995, do Depu
tado Carlos Mosconi, que tem como propósito elevar
o valor das indenizações e remeter o pagamento das
despesas das vítimas diretamente às unidades de sa
úde;

c) o Projeto de Lei n° 1.330, de 1995, do Deputa
do Jair Soares, cujo objetivo é o repasse de 50% dos
prêmios do Seguro DPVAT à Seguridade Social, des
tinados ao Sistema Único de Saúde, e 5% diretamen-

te aos Institutos de Previdência dos Estados, para as
sistência médico-hospitalar dos segurados vitimados
em acidente de trânsito;

d) o Projeto de Lei nO 2.588/96, do Deputado
Cunha Bueno, que altera o pagamento da indeniza
ção do DPVAT quando o sinistro for ocasionado por
veículo sem identificação;

e) o Projeto de Lei n° 2.640, de 1996, do Deputa
do Antônio Jorge, que exclui o caráter compulsório do
DPVAT;

f) o Projeto de Lei n° 3.871, de 1997, do Deputa
do Serafim Venzon, cujo intuito sintetiza-se no esfor
ço de direcionar os recursos do DPVAT ao custeio da
assistência médico-hospitalar dos segurados vitima
dos em acidentes de trânsito ocorridos no Município
onde o veículo estiver registrado;

g) o Projeto de Lei n° 1.361/99, do Deputado
Pompeo de Mattos, que disciplina a hipótese de rece
bimento da indenização mediante procuração;

h) o Projeto de Lei n° 2.000, de 1999, do Depu
tado Fetter Júnior, que institui, em substituição ao
DPVAT, o seguro obrigatório de danos materiais e
pessoais causados por veículos automotores de vias
terrestres;

i) o Projeto de Lei n° 2.001, de 1999, do Deputa
do Gonzaga Patriota, que adiciona parágrafo único ao
art. 2° da Lei nO 6.194/74, tirando o caráter obrigatório
do seguro DPVAT se comprovada a contratação e qui
tação de outro seguro, de caráter facultativo, que su
porte, no mínimo, a mesma cobertura do DPVAT;

j) o Projeto de Lei n° 2.022, de 1999, do Deputa
do Reginaldo Germano, que acrescenta ao DPVAT
um novo seguro obrigatório de acidentes pessoais
para os condutores de veículos automotores de trans
porte coletivo de passageiros ou de carga, de via ter
restre, com vínculo empregatício, para cobertura de
riscos decorrentes de sinistros ocorridos no exercício
de sua profissão;

I) o Projeto de Lei nO 2.439, de 2000, do Deputa
do Pedro Pedrossian, que revoga o seguro obrigatório
de danos pessoais causados por veículos automoto
res de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas
transportadas ou não;

m) o Projeto de Lei n° 2.489, de 2000, do Depu
tado Pompeo de Mattos, que impõe a divulgação de
informações sobre o DPVAT;

n) o Projeto de Lei n° 2.531, de 2000, do Depu
tado José Militão, que define o valor das indenizações
e a repartição dos recursos arrecadados pelo Seguro
DPVAT;
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o) o Projeto de Lei n° 2.357, de 2000, do Depu
tado Márcio Matos, que, além de extinguir o DPVAT,
institui contribuição ao FNS, INSS e DENATRAN;

p)o Projeto de Lei n° 2.537, de 2000, dos Depu
tados Professor Luizinho e Marcio Matos, que estabe
lece o pagamento da indenização do DPVAT apenas
mediante cheque nominal e não endossável à vítima
ou seus herdeiros;

q) o Projeto de Lei nO 3.154, de 2000, do Depu
tado Bispo Rodrigues, que determina seja o paga
mento das indenizações relativas ao DPVAT efetuado
exclusivamente às vítimas ou aos seus herdeiros;

r) o Projeto de Lei n° 3.566, de 2000, do Deputa
do José Aleksandro, que extingue o Seguro DPVAT;

s) o Projeto de Lei n° 4.393, de 2001 ,do Deputa
do Luiz Bittencourt, que dispõe sobre afixação, em
veículos de transporte coletivo, de aviso do direito de
indenização decorrente do DPVAT;

t) o Projeto de Lei n° 4.460, de 2001, do Deputa
do Luiz Bittencourt, que obriga a divulgação da exis
tência do DPVAT nos bilhetes de passagem do trans
porte rodoviário de passageiros;

u) o Projeto de Lei n° 5.122, do Deputado Wig
berto Tartuce, que determina a divulgação do direito
dos passageiros do transporte público coletivo rodo
viário à indenização em caso de acidente de trânsito;

v) o Projeto de Lei nO 5.360, de 2001, do Deputa
do Eduardo Barbosa, que direciona recursos do
DPVAT à reabilitação das vítimas de acidentes de
trânsito.

Na Comissão de Seguridade Social e Família,
em que figurou como relator o nobre Deputado Vicen
te Caropreso, os Projetos de Lei nOs 2.531 e 3.154, de
2000, 5.122 e 5.630, de 2001, foram aprovados na
forma de Substitutivo, tendo sido a proposição princi
pal e as demais apensas rejeitadas. O colegiado sub
seqüente, a Comissão de Finanças e Tributação, ten
do sido relator o ilustre Deputado Mussa Demes, aco
lheu, com emendas, o substitutivo do colegiado que a
precedeu no exame de mérito da matéria.

A esta Comissão cumpre manifestar-se, além
dos aspectos relacionados à admissibilidade, tam
bém sobre o mérito da proposição.

11 - Voto do Relator

O exame aqui efetuado abordará, como ponto
de partida, o substitutivo oferecido pela Comissão de
Seguridade Social e Família, com as alterações que
lhe foram sugeridas pela Comissão de Finanças e Tri
butação. O enfoque decorre do fato de que, como li
nha geral de raciocínio, a relatoria concorda com os

ilustres Parlamentares que ofereceram parecer à pro
posição nos dois colegiados precedentes. O DPVAT
possui evidentes distorções, mas não é uma atitude
sensata suprimi-lo, tendo em vista o estado precário
de nossas estradas e a quantidade de sinistros daí
decorrente.

Sob esse prisma, deve-se registrar, de início, a
inexistência de óbice de natureza regimental ou cons
titucional à aprovação do substitutivo da CSSF, com
as alterações propostas pela CFT. Nesse formato, a
matéria atende aos pressupostos que norteiam sua
admissibilidade, encontra-se redigida em termos que
obedecem aos ditames da boa técnica legislativa e
conforma-se com o ordenamento jurídico vigente.

Quanto ao mérito, merece iguais elogios o esfor
ço levado a efeito pelos colegiados precedentes.
Entretanto, para que o texto adquira contorno final,
ainda é necessária a supressão dos arts. 7° e 8°, na
numeração atribuída ao substitutivo da primeira Co
missão de mérito pela Emenda n° 3 da Comissão de
Finanças e Tributação. A afirmação decorre de que
devem ser suprimidos do texto, em prol de sua coe
rência, também os arts. 10 e 11 do substitutivo apro
vado pela CSSF, inexplicavelmente preservados pe
las Emendas de nOs 1 e 3 da Comissão de Finanças e
Tributação, tendo em vista que tratam do mesmo
FUNSALVAR excluído do projeto por iniciativa do no
bre Deputado Mussa Demes.

Feita essa indispensável ressalva, vota-se pela
admissibilidade do Projeto de Lei n° 505-B, de 1991 , e
dos que lhe foram apensados, e, no mérito, pela apro
vação do substitutivo adotado pela Comissão de Se
guridade Social e Família, com as emendas nele inse
ridas pela Comissão de Finanças e Tributação e o
acréscimo da emenda apresentada em anexo.

Sala da Comissão, em 3 de dezembro de 2002.
- Deputado Zenaldo Coutinho, Relator.

EMENDA DO RELATOR

Suprimam-se os arts. 7° e 8° do substitutivo
aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Fa
mília, na numeração atribuída pela Emenda n° 3 da
Comissão de Finanças e Tributação.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de
2002. - Deputado Zenaldo Coutinho.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do
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Projeto de Lei n° 505-B/91 , do Substitutivo da Comis
são de Seguridade Social e Família, com subemenda,
das subemendas da Comissão de Finanças e Tributa
ção e dos de nOs 727/95,1316/95,1330/95,1361/99,
2000/99, 2001/99, 2022/99, 2357/00, 2439/00,
2489/00, 2531/00, 2537/00, 2588/96, 2640/96,
3154/00, 3566/00, 3871/97, 4393/01, 4460/2001,
5122/01 e 5630/01, apensados, nos termos do Pare
cer do Relator, Deputado Zenaldo Coutinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, 19or Aveli
no e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriolano
Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Peres,
Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José
Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mendes
Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson
Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, Osmar Serra
glio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Raimundo San
tos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Cleonâncio
Fonseca, Dilceu Sperafico, Gilmar Machado, Lincoln
Portela, Mauro Benevides, Orlando Fantazzini, Osval
do Biolchi, Pedro Irujo, Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 10 de dezembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

SUBSTITUTIVO DA CSSF

SUBEMENDA ADOTADA - CCJR

Suprimam-se os arts. 7° e 8° do substitutivo
aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Fa
mí�ia' na numeração atribuída pela Emenda nO 3 da
Comissão de Finanças e Tributação.

Sala da Comissão, em 10 de dezembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 1.642-B, DE 1999
(Do Sr. Antonio Kandir)

Dispõe sobre a sujeição dos produ
tos importados às normas de certifica
ção de conformidade da Regulamentação
Técnica Federal e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minori
as, pela aprovação deste, com emendas
(relator: DEP. LUCIANO PIZZATTO)j e da
Comissão de Economia, Indústria, Comér
cio e Turismo, pela aprovação deste, com
Emenda n° 2, adotada pela Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e

Minorias, e pela Rejeição n° 1 (relator:
DEP. GERSON GABRIELLI).

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Econo
mia, Industria, Comércio e Turismo; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24,11)

* Projeto inicial publicado no DCD de 13-11-99
- Parecer da Comissão de Defesa do Consumi

dor, Meio Ambiente e Minorias publicado no DCD de
30-4-02

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 1.642/99, de autoria do no
bre Deputado Antonio Kandir, dispõe sobre a sujeição
dos produtos importados às normas de certificação
de conformidade da Regulamentação Técnica Fede
ral e dá outras providências. Seu art. 1° prevê que se
aplicam aos produtos importados para comercializa
ção no País, no mínimo, as mesmas normas de certifi
cação de conformidade da Regulamentação Técnica
Federal a que estão sujeitos os similares nacionais. O
§ 1° deste dispositivo preconiza que a emissão de gui
as de importação para tais produtos estará condicio
nada à apresentação, pelo importador, do certificado
de conformidade, comprovando a adequação do pro
duto importado à Regulamentação Técnica Federal
vigente. Por seu turno, o § 2° estipula que a importa
ção obedecerá ao regime de licenciamento não auto
mático previsto pela Secretaria de Comércio Exterior
- SECEX, do Ministério do Desenvolvimento, Indús
tria e Comércio, devendo os produtos a ela sujeitos
ser relacionados por classificação tarifária pelos ór
gãos a quem compete expedir e fiscalizar o cumpri
mento da Regulamentação Técnica Federal, forne
cendo o Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza
ção e Qualidade Industrial - INMETRO, o elenco de
organismos credenciados ou reconhecidos junto ao
Sistema Brasileiro de Certificação para a emissão de
certificados de conformidade: Já o § 3° determina
que, não sendo possível a apresentação de certifica
do de conformidade, poderá o importador, por meio
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de declaração escrita, garantir que o produto está em
conformidade com os requisitos especificados na Re
gulamentação Técnica Federal, desde que esta admi
ta tal declaração.

Por sua vez, o art. 2° do projeto em tela define
que a verificação do cumprimento das condições e
exigências especificas da Regulamentação Técnica
Federal, inclusive aquelas que exijam inspeção do
produto, conforme estabelecido pelos órgãos públi
cos competentes, será por eles realizada no curso do
despacho aduaneiro, em coordenação com a Secre
taria da Receita Federal, na presença do importador
ou de seu representante qualificado. Em seguida, o
art. 3° prevê que o produto importado apreendido por
não conformidade á Regulamentação Técnica Fede
ral será mantido, por prazo fixado pela Secretaria da
Receita Federal, em armazenagem às custas do im
portador, até que este promova a respectiva adequa
ção ou providencie sua exportação. O parágrafo único
deste dispositivo preconiza que, esgotado aquele
prazo sem que as mencionadas providências tenham
sido tomadas pelo importador, será declarado o per
dimento do produto importado e providenciada sua
destruição, não se admitindo, a qualquer título, sua
comercialização no mercado interno.

Por seu turno, de acordo com o art. 4°, o impor
tador que apresentar documentação falsa relativa à
certificação de conformidade ou que fizer declaração
dolosa quanto à conformidade do produto importado
estará sujeito a multa de até 500% sobre o valor glo
bal da importação irregular e á suspensão da licença
de importador por até 5 anos. Por fim, o art. 5° deter
mina que os órgãos públicos a quem compete expedir
e fiscalizar o cumprimento da Regulamentação Téc
nica Federal deverão mantê-Ia atualizadas com as
respectivas alterações juntas à SECEX.

Em sua justificação, o autor argumenta que as
relações comerciais externas precisam ser disciplina
das, com vistas à preservação da qualidade dos pro
dutos, daí decorrendo que as mercadorias importa
das também devem se sujeitar ás especificações téc
nicas de qualidade e segurança exigidas da produção
nacional. O ilustre Parlamentar lembra, porém, que
não vige qualquer lei regulando a matéria e que as
determinações existentes não permitem a eficiência
operacional que se espera. Tendo em vista que, em
sua opinião, o País dispõe de toda uma estrutura de
Órgãos públicos qualificados na área da metrologia,
normalização e qualidade industrial, cumpriria prote
ger nossos cidadãos e impor aos produtos importa
dos as mesmas normas que se aplicam aos similares
nacionais. Neste sentido, em suas palavras, o projeto

em apreciação pretende varrer a deslealdade repre
sentada pela concorrência dos bens importados que
não pagam o preço da qualidade.

O Projeto de Lei n° 1.642/99, foi distribuído em
9-9-99, pela ordem, as Comissões de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias, de Economia,
Indústria e Comércio e de Constituição e Justiça e de
Redação, em regime de tramitação ordinária. Enca
minhado o projeto em pauta à Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias em
8-11-99, foi designado Relator o insigne Deputado
Luciano Pizzatto. Seu Parecer foi favorável à proposi
ção em pauta, com complementação de voto, ense
jando a adoção por aquele douto Colegiado de duas
Emendas.

A Emenda n° 1 alterou a redação do art. 1°, ao
propor que seu caput passe a determinar que vigem
para os produtos importados comercializados no País
as mesmas regras de avaliação da conformidade apli
cadas aos similares nacionais, para fins de comprova
ção do atendimento da Regulamentação Técnica Fe
deral. De acordo com o eminente parlamentar, justifi
ca-se a adoção de um conceito mais amplo que o ex
presso no texto original do projeto em tela, pelo fato de
os órgãos reguladores nacionais serem os responsá
veis pela decisão quanto ao modelo mais adequado
para constatação da conformidade do produto.

Além disso, a mesma emenda modificou a reda
ção do § 1° do citado dispositivo, passando a preconi
zar que a emissão de guias' de importação para os
produtos importados, regulamentados quanto à com
provação de conformidade à Regulamentação Técni
ca Federal vigente, estará condicionada à apresenta
ção pelo importador da documentação, reconhecida
pelo órgão regulador nacional, comprobatória da con
formidade do produto. Tal iniciativa encontra respaldo,
conforme o insigne deputado, no fato de que é atribui
ção dos diversos órgãos reguladores do País estabe
lecer os mecanismos de avaliação de conformidade e
especificar a documentação comprobatória do aten
dimento a essa legislação.

A referida Emenda n° 1 alterou, também, o texto
do § 2° do art. 1° da proposição em tela, de tal modo
que referido dispositivo passa a estipular que a impor
tação de que trata o caput obedecerá ao regime de li
cenciamento não automático previsto pela SECEX,
devendo os produtos a ela sujeitos ser relacionados
por classificação tarifária pelos órgãos a quem com
pete expedir e fiscalizar o cumprimento da Regula
mentação Técnica Federal, sendo atribuição do Insti
tuto Nacional de Metrologia. Normalização e Qualida-
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de Industrial - INMETRO) o credenciamento ou reco
nhecimento de organismos junto ao Sistema Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
SINMETRO, para a emissão dos documentos refe
rentes à avaliação da conformidade. Nas palavras do
nobre autor, busca-se com esta mudança uma ade
quação às sugestões anteriores, vez que os produtos
atualmente regulamentados por meio da utilização da
certificação já se encontram sob regime de importa
ção de licenciamento não automático, sendo que
urna portaria da SECEX relaciona os respectivos or
ganismos credenciados pelo INMETRO.

Por fim, a Emenda n° 1, modificou o texto do § 3°
do art. 1° do projeto em pauta, o qual passa a determi
nar que no caso do órgão regulador estabelecer a de
claração do fornecedor como o mecanismo de avalia
ção da conformidade aos requisitos especificados em
Regulamentação Técnica Federal, esta deve ser emi
tida conforme Resolução do Conselho Nacional de
Metrologia. Normalização e Qualidade Industrial 
CONMETRO. Para o eminente Parlamentar, a deci
são quanto ao modelo de avaliação da conformidade
que será adotado não deve possibilitar qualquer tipo
de impedimento para sua implementação, além do
que o CONMETRO aprovou sua Resolução n° 4/98,
que trata das diretrizes para o uso da Declaração de
Conformidade do Fornecedor no âmbito do
SINMETRO. Por seu turno, a Emenda n° 2 substituiu,
no texto do art. 4°, a expressão "certificação de con
formidade" pela expressão "avaliação da conformida
de".

Em 23-4-02, o projeto em tela foi encaminhado à
Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Não se
lhe apresentaram emendas até o final do prazo regi
mental para tanto destinado, em 3-5-02.

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, apreciar a matéria quanto
ao mérito, nos aspectos atinentes às atribuições do
Colegiado, nos termos do art 3°, VI, do Regimento
Interno desta Casa.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Estamos inteiramente de acordo com o espírito
do projeto em pauta. Com efeito, nada mais justo que
cuidar para que os bens de consumo importados
atendam aos mesmo requisitos de segurança e quali
dade exigidos dos produtos nacionais. Em tempos de
globalização, há que se garantir uma abertura econô
mica saudável, em que os empresários brasileiros
não sejam prejudicados por uma concorrência preda
tória e selvagem e em que a população do País não

seja espoliada por uma invasão de mercadorias fabri
cadas em desacordo com padrões técnicos minima
mente aceitáveis.

Conquanto sejamos favoráveis à proposição em
tela, porém, não podemos deixar de reconhecer a
oportunidade das alterações constantes nas emen
das da douta Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias. Com efeito, as modifica
ções introduzidas por aquelas emendas contribuem
para aperfeiçoar o texto do projeto em exame, ao ade
quá-lo aos aspectos práticos das atividades de metro
logia, normalização e qualidade industrial no País.

Não obstante, cremos que a Emenda n° 1, ado
tada pela Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias incorre, possivelmente, em vício
de inconstitucionalidade, ao cominar atribuições a ór
gãos da administração pública, em contraste com o
disposto no art. 61, § 1°, 11 e da Carta Magna. Desta
forma, tomamos a liberdade de oferecer uma emenda
que mantém o objetivo principal daquela emenda,
mas que surge escoimada das remissões indevidas
àqueles órgãos.

Por todos estes motivos, votamos pela aprova
ção do Projeto de Lei n° 1.642, de 1999, com a Emen
da n° 1, de nossa autoria, em anexo, e a Emenda n° 2,
adotada pela Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, e

pela rejeição da Emenda n° 1, adotada pela Co
missão de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e
Minorias.

É o voto, salvo melhor juízo.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2002. - Depu

tado Gerson Gabrielli, Relator.

EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:

"Art. 1° Aplicam-se aos produtos im
portados para comercialização no País as
mesmas regras de avaliação de conformida
de que são aplicadas aos produtos similares
nacionais para a conformação do atendi
mento da Regulamentação Técnica Federal.

§ 1° A emissão de guias de importa
ção para os produtos importados, regula
mentados quanto à comprovação da confor
midade à Regulamentação Técnica Federal
vigente, estará condicionada à apresenta
ção, pelo importador, da documentação re
conhecida pelo órgão regulador nacional
comprobatória da conformidade do produto.

_'°......... • ......""..._"'__lIl .....MU".....·_ __"_'''-''''.''''_''_'.''''''.
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§ 2° A importação a que se refere o
caput obedecerá ao regime de licenciamen
to não automático, devendo os produtos a
ela sujeitos ser relacionados por classifica
ção tarifária pelos órgãos a quem compete
expedir a Regulamentação Técnica Federal
e fiscalizar seu cumprimento.

§ 3° No caso cio órgão regulador esta
belecer a declaração do fornecedor como o
mecanismo de avaliação da conformidade
aos requisitas especificados em Regula
mentação Técnica Federal, esta deve ser
emitida em consonância com a normativa
do Cole giado afeto às questões de metrolo
gia, normalização e qualidade industrial."

Sala da Comissão, 26 de junho de 2002. 
Deputado Gerson Gabrielli, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria, Comércio e
Turismo, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou
unanimemente o Projeto de Lei n° 1.642/1999, com
emenda, a Emenda adotada n° 2, da Comissão de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minoria, e rejei
tou a Emenda adotada nO 1 - CDCMAM, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Gerson Gabrielli.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Paulo Octávio 
Vice-Presidente, Adolfo Marinho, Edison Andrino,
Emerson Kapaz, Eni Voltolini, Jurandil Juarez, Mar
cos Cintra, Múcio Sá, Paulo Kobayashi, Rubem Medi
na, Virgílio Guimarães, Antônio do Valle, Carlito
Merss, Francisco Garcia, Léo Alcântara, Mansa Ser
rano, Ricardo 8erzoini e Ronaldo Vasconcellos.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 2002. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente..

EMENDA ADOTA PELA COMISSÃO

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:

"Art. 1° Aplicam-se aos produtos im
portados para comercialização no País as
mesmas regras de avaliação de conformida
de que são aplicadas aos produtos similares
nacionais para a conformação do atendi
mento da Regulamentação Técnica Federal.

§ 1° A emissão de guias de importa
ção para os produtos importados, regula
mentados quanto à comprovação da confor
midade à Regulamentação Técnica Federal
vigente, estará condicionada à apresenta-

ção, pelo importador, da documentação re
conhecida pelo órgão regulador nacional
com probatória da conformidade do produto.

§ 2° A importação a que se refere o
caput obedecerá ao regime de licenciamen
to não automático, devendo os produtos a
ela sujeitos ser relacionados por classifica
ção tarifária pelos órgãos a quem compete
expedir a Regulamentação Técnica Federal
e fiscalizar seu cumprimento. § 3° No caso
do órgão regulador estabelecer a declara
ção do fornecedor como o mecanismo de
avaliação da conformidade aos requisitos
especificados em Regulamentação Técnica
Federal, esta deve ser emitida em conso
nância com a normativa do Colegiado afeto
às questões de metrologia, normalização e
qualidade industrial:'

Sala da Comissão, em 13 de novembro de 2002.
- Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 2.902-A, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Dispõe sobre os acordos judiciais
trabalhistas que tratem da concessão de
Seguro Desemprego e da movimentação
do Fundo de Garantia por Tempo de Ser
viço - FGTS e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
rejeição (relator: DEP. JAIR
MENEGUELLI) .

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24, 11.)

.. Projeto inicial publicado no OCO de 20-5-2000

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

O projeto em epígrafe pretende inserir dois pa
rágrafos no art. 846 da Consolidação das Leis do Tra
balho - CLT, que dispõe sobre a audiência de concili
ação e julgamento na Justiça do Trabalho. Os pará
grafos são de seguinte teor:
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"§ 3° Os acordos que disponham sobre
a concessão de Seguro-Desemprego so
mente serão homologados se houver paga
mento integral ao empregado das verbas
rescisórias devidas por dispensa sem justa
causa.

§ 4° A movimentação da conta do Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço 
FGTS, em decorrência de acordo, será au
torizada somente mediante alvará judicial,
expedido se o empregador, na conciliação,
concordar com o pagamento da multa de
40% (quarenta por cento) do valor dos de
pósitos, em benefício do empregado:'

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Em que pese a nobre intenção do ilustre autor,
preocupado com as denúncias de fraudes perpetra
das contra o FGTS, algumas considerações necessi
tam ser feitas acerca da proposta.

Quer nos parecer que as fraudes referidas na
justificação do projeto, e que subsidiam a sua apre
sentação, são cometidas numa fase anterior ao in
gresso na Justiça do Trabalho. Na grande maioria das
vezes, o empregado que pretende pedir demissão
propõe um acordo com o seu empregador para que
esse o demita sem justa causa, pois o pedido de de
missão não possibilita o saque da conta vinculada (in
ciso I do art. 20 da Lei n° 8.036/90). Sacramentado o
acordo, o empregado devolve ao empregador o valor
correspondente à multa de 40%, mas libera o saldo
total da sua conta vinculada. Esse é o modo mais co
mum de se processar a fraude contra o FGTS, com a
participação de empregado e empregador.

A fraude acima mencionada tem implicações,
igualmente, sobre o seguro-desemprego, pois so
mente faz jus à percepção do benefício o trabalhador
demitido sem justa causa.

Já a situação em que o empregador não depo
sita a multa sobre o FGTS devida ao empregado de
mitido sem justa causa, por outro lado, constitui um
ilícito, sujeitando o infrator às penalidades previstas
em lei.

Assim, há uma impropriedade formal quanto à
legislação escolhida para alterar a matéria, dado que
essa fraude dificilmente será consumada perante a
Justiça do Trabalho. Portanto, não há porque discipli-

ná-Ia na CLT, principalmente na parte relativa à au
diência de conciliação.

Além disso, não há que se falar em acordo para
concessão do seguro-desemprego. Uma vez imple
mentados os requisitos previstos em lei, configurará
um direito do trabalhador perceber o benefício. Ade
mais, o pagamento do benefício não implica quais
quer ônus para o empregador, não estando a matéria
sujeita a acordo.

Ainda que fosse possível a aprovação de um pa
rágrafo dispondo sobre concessão do seguro-desem
prego por acordo, a forma como ele foi redigido na
proposta tornaria inócuo o instituto legal da concilia
ção, já que a homologação do acordo estaria condici
onada ao "pagamento integral ao empregado das ver
bas rescisórias devidas".

Por último, resta-nos acrescentar que, de acor
do com a legislação atualmente em vigor, na hipótese
de demissão sem justa causa, o empregador deve,
obrigatoriamente, depositar a multa de 40% na conta
vinculada do trabalhador, sujeitando-se às penalida
des pelo não recolhimento. Essa matéria encontra-se
regulada no art. 18 da Lei n° 8.036/90 e na Portaria n°
60, de 04 de fevereiro de 1999, editada pelo Ministério
do Trabalho e Emprego.

Assim sendo, diante dos motivos antes expos
tos, posicionamo-nos pela rejeição do Projeto de Lei
n° 2.902, de 2000.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2002. - Depu
tado Jair Meneguelli, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei n°
2.902/2000, nos termos do parecer do relator, Depu
tado Jair Meneguelli.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rodrigo Maia - Presidente, Gerson Gabrielli e José
Múcio Monteiro - Vice-Presidentes, Antônio Carlos
Konder Reis, Avenzoar Arruda, Herculano Anghinetti,
João Tota, Jovair Arantes, Luciano Castro, Luiz Anto
nio Fleury, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Pedro
Henry, Professor Luizinho, Ricardo Barros, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa, Wilson
Braga, Coriolano Sales, Edinho Bez, Eurípedes Mi
randa e José Carlos Elias.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002.. 
Deputado Rodrigo Maia, Presidente.
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*PROJETO DE LEI N° 3.3OO-A, DE 2000
(Do Sr. Luiz Sérgio)

Disciplina o trabalho com Raios X
ou substâncias radioativas; tendo pare
cer da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público pela aprova
ção, com emenda (relator: Deputado Fer
nando Gonçalves).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24,11)

* Projeto inicial publicado no OCO de 30-6-00

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

I - Relatório

O projeto de autoria do ilustre Deputado Luiz
Sérgio disciplina o trabalho com raios x ou substânci
as radioativas, estabelecendo o seguinte:

a) direito a 20 dias de férias consecutivos a
cada semestre trabalhado, proibida a acumulação;

b) controle permanente dos locais de trabalho e
dos empregados que operam com raios x ou substân
cias radioativas;

c) submissão dos empregados a exames médi
cos a cada seis meses; e

d) percepção de gratificação equivalente a,
pelo menos, 10% da remuneração por exercício di
reto e permanente com raios x ou substâncias radi
oativas.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas á proposição.

E o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme consta da justificação ao presente
projeto, a matéria que se pretende aqui disciplinar
já é assegurada aos servidores públicos, por inter
médio da Subseção IV da Lei n° 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, que dispõe sobre o Regime Jurídi-

co dos Servidores Públicos, referente aos adiciona
is de insalubridade, periculosidade ou atividades
penosas.

A iniciativa em tela, portanto, visa à extensão do
mesmo benefício aos trabalhadores regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Em nosso ponto de vista, a matéria mostra-se
bastante oportuna, haja vista os riscos a que se sub
metem os trabalhadores que desenvolvem suas ativi
dades em contato permanente com raios x ou com
substâncias radioativas de qualquer ordem.

É de se observar que a situação ideal é a de não
termos trabalhadores submetidos a quaisquer riscos
no exercício de suas profissões. Tanto é assim que a
legislação usual, em consonância com o posiciona
mento dos especialistas sobre o assunto, determina
que o pagamento de adicional somente deva ocorrer
em último caso, propugnando-se pela eliminação dos
riscos no ambiente de trabalho.

No entanto, até que cheguemos a esta situação
ideal, teremos de conviver com o pagamento de adici
onais para os trabalhadores, motivo pelo qual somos
obrigados a concordar com o mérito da proposição
em análise.

Devemos, contudo, fazer uma ressalva, para es
tabelecer que o adicional somente deve ser pago na
hipótese de não serem eliminadas ou neutralizadas
as condições prejudiciais à saúde do trabalhador.
Essa ressalva baseia-se no disposto no art. 194 da
CLT, segundo o qual o direito do empregado ao adici
onai de insalubridade ou periculosidade cessará com
a eliminação do risco à sua saúde ou integridade físi
ca, nos termos desta Seção e das normas expedidas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego". Por analogia,
entendemos que esse mesmo critério deva ser esten
dido aos profissionais que operem com raios x ou
substâncias radioativas.

Nesse contexto, estamos apresentando uma
emenda para acrescentar um parágrafo ao art. 30, de
terminando que a gratificação por trabalho com raios
x ou substâncias radioativas somente será paga se
não forem eliminadas as condições de risco ao traba
lhador.

Diante do exposto, posicionamo-nos pela apro
vação do Projeto de Lei n° 3.300, de 2000, com uma
emenda.

Sala da Comissão, 4 de junho de 2002. - Depu
tado Fernando Gonçalves, Relator.
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EMENDA N° 1

O art. 3° do projeto passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo único:

"Art. 3° .
Parágrafo único. O direito do emprega

do à gratificação por trabalho com Raios X
ou substâncias radioativas cessará com a
comprovação da eliminação dos riscos à
sua saúde ou à sua integridade física:'

Sala da Comissão, 4 de julho de 2002. - Depu
tado Fernando Gonçalves.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e

Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei n° 3.300/00,
com emenda, nos termos do parecer do relator, De
putado Fernando Gonçalves.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rodrigo Maia, Presidente; Gerson Gabrielli e José
Múcio Monteiro, Vice-presidentes; Antônio Carlos
Konder Reis, Avenzoar Arruda, Herculano Anghinetti,
João Tota, Jovair Arantes, Luciano Castro, Luiz Anto
nio Fleury, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Pedro
Henry, Professor Luizinho, Ricardo Barros, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa e Wilson
Braga, titulares; Coriolano Sales, Edinho Bez, Eurípe
des Miranda e José Carlos Elias, suplentes.

Sala da Comissão, 4 dezembro de 2002. - De
putado Rodrigo Maia, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

O art. 3° do projeto passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo único:

"Art. 3° ..
Parágrafo único. O direito do emprega

do à gratificação por trabalho com Raios X
ou substâncias radioativas cessará com a
comprovação da eliminação dos riscos à
sua saúde ou à sua integridade física:'

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado Rodrigo Maia, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.906-A, DE 2000
(Do Sr. Bonifácio De Andrada)

Disciplina cursos de Universidades
Estrangeiras no Brasil; tendo parecer da
Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, pela aprovação (relator:
DEP. FERNANDO GABEIRA) .

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

* Projeto inicial publicado no DCD de 10/03/01

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

SUMÁRIO

- parecer do relator

- parecer da Comissão

I - Relatório

O projeto de lei em apreço, de autoria do nobre
deputado Bonifácio de Andrada, disciplina a realização
de cursos de universidades estrangeiras no Brasil.

São cinco os artigos que compõem o presente
projeto de lei. No artigo 1°, o texto do projeto dispõe
que as Universidades, no exercício de sua autonomia,
ao promoverem cursos através de convênio ou de
ajustes integrados com organizações de ensino es
trangeiras, deverão comunicar aos interessados os
dados e informações relativas à instituição educacio
nal sediada no exterior. O mesmo artigo, em seu § 2°,
determina que a Universidade, após a assinatura do
convênio ou ajuste de integração educacional, deverá
comunicar ao MEC a providência educacional para
efeitos do registro administrativo.

Conforme o artigo 2°, os cursos decorrentes dos
referidos convênios ou ajustes deverão comprovar a
carga horária e a titulação dos professores estrangei
ros, de acordo com o que se exige no Brasil, obedeci
do sempre os Tratados e Protocolos Internacionais.

O artigo 3° dispõe que as instituições isoladas
de ensino superior deverão obedecer ao disposto em
legislação específica para promoverem os cursos
mencionados.

Diz o artigo 4° que, nas providências de ordem
judicial ou junto ao Ministério Público relativos ao
disposto na presente lei, devem ser ouvidos o Minis
tério das Relações Exteriores e o Ministério da Edu
cação.

O artigo 5° revoga disposições em contrário e
determina a entrada em vigor desta lei na data de sua
publicação.

É o relatório

--------_.,..-.__._... , ..
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11 - Voto do Relator

o presente projeto de lei constitui uma resposta
à proliferação de cursos de universidades estrangei
ras oferecidos em instituições de ensino superior bra
si�eiras' estabelecendo algumas regras básicas para
sua realização.

Nos últimos anos, presenciamos uma grande
expansão de cursos de mestrado e doutorado de uni
versidades estrangeiras realizados no Brasil, em con
vênio com instituições nacionais de ensino. O MEC
chegou a proibir essa expansão posto que, em sua
maioria, são cursos semi-presenciais o que estaria
em desacordo com a legislação em vigor. Entendeu o
MEC que tais cursos não garantem a necessária qua
lidade encontrada nos programas de pós-graduação
brasileiros avalizados pela CAPES.

Alega o autor do projeto em tela, em sua justifi
cação, que é preciso "superar as dificuldades existen
tes regulamentando em termos procedentes, mas efi
cientes, as relações da Universidade brasileira com
as estrangeiras".

De um lado, o autor contempla a posição do
MEC quanto à defesa da ordem escolar, e de outro,
resguarda a possibilidade de se desenvolver a Uni
versidade brasileira através de intercâmbio científico
com outras Nações. Sob o ponto de vista desta Co
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
interessa-nos destacar esse último aspecto: a viabili
dade dos programas de cooperação educacional, ci
entífica e tecnológica entre universidades brasileiras
e universidades estrangeiras.

Em todas as áreas de conhecimento. é inequí
voca a importância da cooperação internacional para
a melhoria da qualidade da formação de pesquisado
res, docentes e técnicos. O mundo contemporâneo
trouxe para o centro do desenvolvimento econômico,
cultural e social a educação e a pesquisa. Não pode
mos abrir mão das formas de fazer crescer a forma
ção profissional no Brasil pois esta é um pré-requisito
fundamental para uma inserção forte e soberana do
País na vida internacional e para a melhoria das con
dições de vida do povo brasileiro.

Nesse sentido, para superar o atual impasse
quanto à continuidade dos referidos programas de
mestrado e doutorado, o projeto de lei em tela, respei
tando a autonomia universitária prevista na Constitui
ção Federal, cria alguns critérios mínimos a serem
cumpridos pelas Universidades, conferindo maior se
gurança quanto à qualidade dos cursos ministrados.
São requisitos previstos:

garantir aos interessados nesses cursos o aces
so aos dados e informações relativas à instituição
educacional sediada no exterior;

o registro administrativo junto ao MEC das provi
dências educacionais relativas à assinatura de con
vênio ou ajuste de integração educacional;

a comprovação da carga horária e da titulação
de professores estrangeiros, para efeito de ordem
profissional ou acadêmica, de acordo com o que se
exige no Brasil, obedecido sempre os Tratados e Pro
tocolos internacionais.

Tendo em vista o exposto, voto pela aprovação
do projeto de lei n° 3.906, de 2000, que disciplina cur
sos de universidades estrangeiras no Brasil.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2001.
- Deputado Fernando Gabeira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou o Projeto de Lei n° 3.906/2000, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Fernando Gabeira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jorge Wilson - Presidente em exercício, Antonio Car
los Pannunzio, Arnon Bezerra, Aroldo Cedraz, Átila
Lins, Claudio Cajado, Cunha Bueno, De Velasco, Feu
Rosa, João Herrmann Neto, Joaquim Francisco, José
Carlos Martinez, José Thomaz Nonô, Luiz Carlos Ha
uly, Milton Temer, Rubens Bueno, Tadeu Filippelli,
Waldir Pires, Werner Wanderer, Abelardo Lupion, Air
ton Cascavel, Airton Dipp, Alceste Almeida, Celso
Russomanno, Edison Andrino, Fernando Gabeira,
Herculano Anghinetti, José Genoíno, Júlio Redecker,
Luis Carlos Heinze, Luiz Eduardo Greenhalgh, Vicen
te Arruda, Vicente Caropreso e Zulaiê Cobra.

Plenário Franco Montoro, em 4 de dezembro de
2002. - Deputado Jorge Wilson, Presidente em
exercício.

*PROJETO DE lEI N° 4.103-B, DE 2001
(Do Sr. Lincoln Portela)

Dispõe sobre a venda de medica
mentos genéricos; tendo pareceres: da
Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, pela rejeição (relator: DEP.
JURANDll JUAREZ) e da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, pela rejeição (relator: DEP.
ANíBAL GOMES).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Defesa do Consumidor,
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Meio Ambiente e Minorias; e de Constitui
ção E Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24, 11.)

.. Projeto inicial publicado no DCD de 10/03/01

- Parecer da Comissão de Economia, Indústria
e Comércio publicado no OCO de 09/08/01

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe propõe que, na fal
ta de do medicamento genérico, as farmácias e dro
garias sejam obrigadas a vender o respectivo medi
camento de referência, na quantidade prescrita, pelo
preço do genérico, seja qual for o motivo da falta.

Em sua justificação, o autor aponta a importân
cia dos medicamentos genéricos, tendo em vista seu
preço mais acessível ao consumidor, mas destaca
que as farmácias e drogarias devem ser obrigadas a
vender o medicamento de referência pelo preço do
seu respectivo genérico na falta deste último, a exem
plo do que acontece com o pãozinho francês nas pa
darias.

A proposição está distribuída a esta Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, à Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Segundo o que estabelece o art. 24, inciso 11, do
Regimento Interno, a matéria dispensa a apreciação
pelo Plenário, sendo que, no prazo regimental, não fo
ram apresentadas emendas.

É o relatório

I - Voto do Relator

A iniciativa do nobre Deputado Lincoln Portela é
bastante louvável e revela sua sensibilidade aos pro
blemas sociais, em especial a dificuldade de ter aces
so aos medicamentos que aflige grande parte da po
pulação brasileira.

Os medicamentos genéricos, sem dúvida, vie
ram em boa hora e hoje constituem uma importante
opção de compra para os consumidores, uma vez que
seus preços, em média, são 40% menores que os
medicamentos de marca.

Também é certo que muitas farmácias e drogari
as mantêm estoques pequenos e pouco diversifica-

dos de medicamentos genéricos, preferindo trabalhar
com os medicamentos de marca que trazem maior
margem de lucro às suas vendas.

Entretanto, entendemos que a proposta em
apreço não significa um bom caminho para o enfren
tamento desse problema. Até chegar na farmácia ou
drogaria, o medicamento percorre uma cadeia de pro
dução-distribuição na qual atuam diferentes agentes
econômicos.

A falta de estoque de um determinado medica
mento nas farmácias e drogarias pode ter causas di
versas, que fogem da competência e da responsabili
dade desses estabelecimentos.

Em muitos casos, a falta ou escassez de um me
dicamento genérico no mercado, se deve ao fato de a
produção não ser suficiente para atender a demanda.
Ou seja, as indústrias não têm produção suficiente
para suprir as distribuidoras e outros estabelecimen
tos que compram medicamentos diretamente às fá
bricas.

De outro lado, em muitos lugares do Brasil, as
farmácias e drogarias se abastecem em distribuido
ras atacadistas locais ou regionais. Caso a distribui
dora não disponha de um medicamento genérico
para o fornecimento aos varejistas, o produto certa
mente vai faltar no balcão de atendimento.

Também pode acontecer algum problema com o
transporte dos medicamentos aos pontos mais diver
sos e remotos do nosso País, uma vez que esse tipo
de produto exige condições especiais para seu deslo
camento.

Em casos como esses, como penalizar a farmá
cia ou drogaria pela falta do medicamento? Certa
mente criaremos milhares de situações de flagrante
injustiça para com os estabelecimentos varejistas,
que irão arcar com o ônus de qualquer falha que
aconteça na cadeia de produção-distribuição do me
dicamento genérico.

Em nosso parecer, não pode um agente ser res
ponsabilizado e penalizado pela omissão, negligência
ou simples incapacidade de outro agente que atua
nessa cadeia do medicamento genérico, razão pela
qual nos posicionamos pela rejeição do Projeto de Lei
n° 4.103, de 2001.

Sala da Comissão, em 18 de setembro de 2002.
- Deputado Aníbal Gomes, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
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hoje, rejeitou o Projeto de Lei nO 4.103/2001, nos ter
mos do Parecer do Relator, Deputado Aníbal Gomes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Pinheiro Landim - Presidente, José Borba, Luci

ano Pizzatto e Luiz Alberto - Vice-Presidentes, Almei
da de Jesus, Antonio Carlos Mendes Thame, Arlindo
Chinaglia, Celso Russomanno, Eduardo Paes, Luiz
Bittencourt, Luiz Ribeiro, Márcio Bittar, Paulo Balta
zar, Raimundo Gomes de Matos, Luis Barbosa, Moa
cir Micheletto, Paulo Gouvêa, Silas Brasileiro e Xico
Graziano.

Sala da Comissão, em 27 de novembro de 2002.
- Deputado Luciano Pizzatto, 2° Vice-Presidente no
exercício da Presidência.

*PROJETO DE LEI N° 4.161-B, DE 2001
(Do Sr. Gerson Peres)

Dispõe sobre alteração da Lei nO
5.917 de 10 de setembro de 1973 para in
cluir a ligação rodoviária Cametá x limo
eiro (PA: 156) a BR 422 (Novo Reparti
mento) a BR 230 (Transamazônica) na re
lação descritiva do Sistema Rodoviário
Federal; tendo pareceres: da Comissão
de Viação e Transportes, pela aprovação
(relator: DEP. HAROLDO BEZERRA); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: DEP.
ZENALDO COUTINHO).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção - Art. 24, 11)

* Projeto inicial publicado no DCD de 30-3-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do ilustre
Deputado GERSON PERES, propõe alteração à Lei
n° 5.917, de 1973 para incluir na relação descritiva
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal o trecho
rodoviário entre Limoeiro do Ajuru e Tucuruí, passan
do por Cametá, num total de 262 km de extensão. O
mencionado trecho fará a ligação entre a BR-422 e a
BR-230.

A matéria é de competência conclusiva das Co
missões. Foi apreciada primeiramente, no mérito,
pela Comissão de Viação e Transportes que a apro
vou, considerando a nova configuração da BR-422
essencial para a consecução dos planos de trabalho
do Governo Federal na Região Norte do País.

Segundo o autor do projeto, o prolongamento da
BR-422 é imprescindível para o desenvolvimento do
Estado do Pará, principalmente de toda a região da
margem esquerda do Baixo Tocantins, proporcionan
do a integração entre os Municípios de Limoeiro do
Ajuru, Cametá, Oeiras do Pará, Baião e Tucuruí, além
de permitir a ligação da região com Marabá, no sul do
Estado, via Tucuruí.

Com efeito, no lado esquerdo do Baixo Tocantins
verifica-se grande produção, especialmente de frutas,
pimenta-do-reino, peixes e madeira, cuja comercializa
ção é muito prejudicada pela precariedade das liga
ções viárias, carecendo portanto, de solução para via
bilizar o escoamento de tão importante produção agrí
cola para o crescimento econômico do Estado.

Como podemos constatar, o prolongamento da
BR-422, como propõe o autor do projeto, é solução
correta e indispensável para possibilitar o desenvolvi
mento da região, que terá condições de explorar o
seu potencial agrícola e ainda, com a retomada das
obras da Hidrelétrica de Tucuruí, importará na garan
tia de poder aproveitar os impactos causados pela
movimentação econômica gerada pela referida Usi
na, e extrair todos os benefícios decorrentes de sua
conclusão em benefício da população do Pará.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre a esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
pronunciar-se acerca da constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa de projetos de lei que trami
tam nesta Casa.

Os requisitos constitucionais relativos à compe
tência legislativa da União (art. 22, XXI), às atribui
ções do Congresso Nacional (art. 48) e à iniciativa le
gislativa (art. 61) foram obedecidos, uma vez que se
trata de mera alteração de lei federal.

Isto posto, nosso voto é pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei
n° 4.161, de 2001.

Sala da Comissão em, 21 de novembro de
2002. - Deputado Zenaldo Coutinho, Relator.



54324 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei n°
4.161-A/2001, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Zenaldo Coutinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins - Vice-Presidente no exercício da Pre
sidência, Ney Lopes - Presidente, 19or Avelino 
Vice-Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Augusto Farias, Bis
po Rodrigues, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Ger
son Peres, lédio Rosa, Inaldo Leitão, José Dirceu,
José Genoíno, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mendes Ri
beiro Filho, Moroni Torgan, Nelson Otoch, Nelson Pel
legrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, Osmar Serraglio,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Raimundo Santos,
Regis Cavalcante, Renato Vianna, Roland Lavigne,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Alberto Goldman, Átila
Lira, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Dr. Rosi
nha, Fernando Coruja, Gilmar Machado, Gonzaga
Patriota, Jair Bolsonaro, Luis Barbosa, Luiz Antonio
Fleury, Sarney Filho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 4 de dezembro de 2002 .
- Deputado Jaime Martins, Presidente em exercício.

*PROJETO DE LEI N° 4.319-A, DE 2001
(Do Sr. Lincoln Portela)

Determina a obrigatoriedade das
empresas de mídia escrita de colocar va
lores nos anúncios de vendas e aluguéis;
tendo parecer da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática,
pela rejeição (relator: DEP. JOÃO
ALMEIDA) .

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática, de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24, 11.)

* Projeto inicial publicado no OCO de
23/03/2001

PARECER DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

O Senhor Deputado Lincoln Portela submete à
apreciação da Câmara dos Deputados o presente
Projeto de Lei n° 4.319, de 2001, que determina a
obrigatoriedade das empresas de mídia escrita de co
locar valores nos anúncios de vendas e aluguéis.

A proposição foi distribuída às Comissões de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, e
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
para exame de mérito, e de Constituição e Justiça e
de Redação, para exame de constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa.

Cabe à esta Comissão pronunciar-se sobre o
mérito da matéria, consoante a temática contida no
artigo 32, inciso 11, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados. Ressalta-se que no prazo regimental
de cinco sessões, aberto a partir de 4 de junho de
2001, não foram apresentadas emendas ao projeto.

11 - Voto do Relator

A iniciativa do nobre Deputado Lincoln Portela
visa à determinação de obrigatoriedade de publica
ção de anúncios classificados na mídia escrita so
mente quando acompanhados com os respectivos
valores. Argumenta o ilustre Autor que tal procedi
mento possibilitaria uma relação mais clara e informa
tiva entre a mídia escrita e os leitores.

Embora a proposição seja meritória em sua in
tenção de proteger o consumidor, peca em sua es
sência, uma vez que restringe o mais elementar direi
to do regime democrático, qual seja o da liberdade do
cidadão de dispor de seus bens da forma como me
lhor lhe parecer. Destaca-se que, se aprovado fosse o
texto proposto por Sua Excelência, a necessária flexi
bilidade que é intrínseca às atividades de marketing e
comércio ficariam seriamente comprometidas, em
prejuízo ainda maior ao consumidor.

Acrescenta-se ainda o fato de que a legislação
corrente já dispõe dos mecanismos necessários para
coibir eventuais práticas lesivas ao consumidor, em
especial quanto às práticas de propaganda engano
sa. Não cabe, portanto, a aprovação de uma legisla
ção isolada que possa "engessar" a livre negociação
entre vendedor e comprador.

Tendo presente o exposto nos parágrafos anteri
ores, voto pela rejeição do Projeto de Lei n° 4.319, de
2001.

Sala da Comissão, em 19 de novembro de 2001 .
- Deputado João Almeida, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada

,--_._-------------- -,-_..
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hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nO
4.319/2001, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado João Almeida.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, João Castelo e Silas
Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto
Holanda, Bispo Wanderval, Cesar Bandeira, Dr. Hélio,
Eunício Oliveira, Gilberto Kassab, Hermes Parcianel
lo, lris Simões, João Almeida, João Leão, Jorge Bittar,
José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Pia
uhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Filho,
Márcio Reinaldo Moreira, Marcos Afonso, Nelson Pro
ença, Nilson Pinto, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Regi
naldo Germano, Robério Araújo, Santos Filho, Valdeci
Paiva, Vic Pires Franco, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni
Voltolini, Josué Bengtson, Marcelo Barbieri, Milton
Monti, Nelson Pellegrino, Neuton Lima, Raimundo
Santos e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, em 4 de dezembro de 2002.
- Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 4.338-B, DE 2001
(Dos Srs. Paes Landim e Saulo Pedrosa)

Denomina Presidente Juscelino Ku
bitschek a rodovia BR-020, Brasília-Forta
leza; tendo pareceres: da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela apro
vação deste e pela rejeição do de n°
4.775/01, apensado (relator: DEP. ÁTILA
LIRA); e da Comissão de Viação e Trans
portes, pela aprovação deste e pela rejei
ção do de n° 4.775/01, apensado (relator:
DEP. NORBERTO TEIXEIRA).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de 23/03/01
- Projeto apensado: PL 4.775/01 (publicado no OCO
de 02/06/01

- Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto publicado no OCO de 02-4-02

PARECER DA COMISSÃO
DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Chega a este órgão técnico para análise o proje
to de lei em epígrafe, que pretende conferir a denomi
nação "Presidente Juscelino Kubitschek" à rodovia
BR-020, que liga Brasília a Fortaleza. Segundo seus
Autores, a proposta encontra motivação no desejo de
homenagear o ex-Presidente, idealizador da rodovia
por ocasião do centenário de seu nascimento, a se~
comemorado em 12 de setembro de 2002.

Acha-se apenso o Projeto de Lei n° 4.775, de
2001 , de autoria do ilustre Deputado Pedro Chaves,
que denomina "Rodovia Senador José Saad" o trecho
inicial da BR-020, situado entre Brasília e a divisa dos
Estados de Goiás e da Bahia.

Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
o Relator, ilustre Deputado Átila Lira, pronuncian
do-se quanto ao mérito da homenagem cívica, nos
termos da alínea "g", do inciso VII, do art. 32 do Regi
mento Interno desta Casa, concluiu pela aprovação
do projeto de lei principal e pela rejeição do apensa
do. A esta Comissão de Viação e Transportes cabe
manifestar-se quanto à interface da matéria com o
sistema nacional de viação e os sistemas de trans
portes em geral, conforme a alínea "a" do inciso XIV
do mesmo artigo do Regimento Interno.

Durante o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas neste órgão técnico.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O Plano Nacional de Viação (PNV), aprovado
pela Lei nO 5.917, de 10 de setembro de 1973, ao tra
tar da designação das rodovias federais, estabelece
como regra o uso do símbolo "BR" inicial, seguido de
um número de três algarismos, onde o primeiro indica
a categoria da rodovia (radial, longitudinal, transver
sal, diagonal ou de ligação) e os dois últimos sua posi
ção em relação a Brasília e aos limites extremos do
País, de acordo com metodologia e sistemática esta
belecidas pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem (hoje Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes - DINFRA).

Por outro lado, a denominação de trechos de ro
dovias é matéria tratada também pela Lei n° 6.682, de
1979, que "dispõe sobre a denominação de vias e es
tações terminais componentes do Plano Nacional de
Viação, e dá outras providências", a qual determina,
como regra, que o nome vincule-se ao das localida
des em que se encontrem, cruzem ou interliguem es
ses trechos, consoante a nomenclatura estabelecida
pelo PNV. A mesma lei, estabelece que "uma estação
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terminal, obra-de-arte ou trecho de via poderá ter, su
pletivamente, a designação de um fato histórico ou de
nome de pessoa falecida que haja prestado relevante
serviço à Nação ou à Humanidade".

O projeto de lei principal pretende conferir à
BR-020 o nome do ex-Presidente Juscelino Kubits
chek, o que o torna perfeitamente compatível com o
dispositivo legal supracitado. JK, como ficou conheci
do o ex-Presidente na memória nacional, apresenta
uma biografia irrepreensível, que pode ser resumida
na figura do administrador democrata e com visão de
futuro. Seu mandato presidencial, ponto culminante
de uma carreira política bem sucedida, foi marcado
por um ambicioso programa desenvolvimentista, cujo
slogan era "cinqüenta anos em cinco". Seu governo
estimulou o crescimento e a diversificação da econo
mia brasileira, além de contribuir decisivamente para
a plena integração do território nacional, por meio da
construção de Brasília.

O objetivo da integração nacional foi persegui
do, também, mediante a idealização de uma malha
rodoviária, da qual a rodovia em foco, a BR-020,
constitui um dos eixos principais, tendo em vista seu
papel fundamental para a ligação entre as regiões
nordeste e centro-oeste. Infelizmente, ainda hoje,
como bem aponta a justificação da proposta, esse
eixo rodoviário não teve sua implantação completa
mente concluída, fato que poderia ser de alguma
forma incentivado pela homenagem pretendida.

Com relação à proposição apensada, tem-se a
lamentar que, a despeito da inegável importância do
trabalho do ex-Senador José Saad para o desenvolvi
mento da região do nordeste goiano, esse trabalho
empalidece diante da grandeza da obra do ex-Presi
dente JK. Cabe lembrar, a propósito, que o próprio JK
era Senador por Goiás na época em que teve sua car
reira política prematuramente interrompida pela cas
sação.

Diante do exposto, considerando que não con
vém designar a mesma rodovia por dois nomes dife
rentes, vota-se pela aprovação do Projeto de Lei n°
4.388/01 e pela rejeição do Projeto de Lei n°
4.775/01.

Sala da Comissão, em 27 de novembro de
2002. - Deputado Norberto Teixeira, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n° 4.338/2001, e pela rejeição do PL

4775/2001, apensado, nos termos do Parecer do Re
lator, Deputado Norberto Teixeira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Duilio Pisaneschi - Presidente, Márcio Matos e

Paulo Gouvêa - Vice-Presidentes, Albérico Filho, Car
los Santana, Chico da Princesa, Eliseu Resende, Gon
zaga Patriota, José Chaves, Lael Varella, Leodegar Tis
coski, Marcelo Teixeira, Mário Negrornonte, Mauro Lo
pes, Neuton Lima, Pedro Chaves, Pedro Fernandes,
Roberto Rocha, Romeu Queiroz, Teima de Souza, Gus
tavo Fruet, Marcos Lima e Simão Sessim.

Sala da Comissão, em 4 de dezembro de 2002.
- Deputado Duilio Pisaneschi, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 4.364-A, DE 2001
(Do Sr. Pedro Pedrossian)

Dispõe sobre a elevação das tarifas
dos serviços públicos que menciona;
tendo parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
rejeição (relator: DEP. FERNANDO
GONÇALVES) .

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; 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 TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO
- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Pretende o ilustre Deputado Pedro Pedrossian
Filho, nos termos do Projeto de Lei n° 4.364, de 2001 ,
estabelecer, em favor dos usuários de baixa renda, o
parcelamento obrigatório dos aumentos de tarifas
dos serviços públicos de água e esgoto, de energia
elétrica e de telefone, sempre que o percentual des
ses aumentos supere 10% (dez por cento). Esse par
celamento seria efetuado em oito meses para os
usuários com renda até um salário mínimo, em seis
meses para os que tenham rendimentos de um a dois
salários mínimos e em quatro meses para os que per
cebam entre dois e três salários mínimos. Para esse
fim, os usuários deveriam comprovar seus rendimen
tos junto à prestadora do serviço.
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Em obediência à distribuição determinada pela
Mesa, compete a esta Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público manifestar-se, nesta
oportunidade, sobre o mérito da proposição. O prazo
regimental para apresentação de emendas já foi cum
prido, sem que nenhuma houvesse sido oferecida.

11 - Voto do Relator

Ao apresentar a proposição sob exame, o Autor
argumenta que os expressivos aumentos das tarifas
dos serviços públicos nos últimos anos têm afetado de
forma nociva o minguado orçamento familiar dos usuá
rios de baixa renda. Com o propósito de minimizar o
impacto negativo de futuros reajustes, propõe parcelar
os aumentos superiores a 10% em até oito meses, de
acordo com a renda bruta mensal do usuário.

Não há como negar o fato de que os reajustes
das tarifas dos serviços públicos têm superado por
larga margem os índices de inflação verificados nos
últimos anos. Considerando-se serem raras as cate
gorias profissionais que ainda têm conseguido au
mentos salariais que reponham as perdas inflacioná
rias, é cada vez maior a parcela de renda comprome
tida com o pagamento de tais serviços, em detrimento
de outras despesas igualmente essenciais ao bem
estar das famílias.

Ante esse quadro, o Congresso Nacional tem
reiteradamente debatido a questão das tarifas dos
serviços públicos, sendo muitos os projetos que tra
mitam sobre o assunto. Entretanto, a solução preconi
zada pelo ilustre Autor, nos termos do Projeto de Lei
n° 4.364, de 2001, não parece ser a mais adequada,
pelas razões a seguir expostas.

A primeira delas diz respeito à própria eficácia
da medida proposta. O efeito do projeto, se convertido
em lei, seria apenas o de diluir o impacto dos aumen
tos ao longo de alguns meses: ao final do período de
parcelamento, mesmo o usuário da faixa de renda
mais baixa terminaria por pagar um percentual de re
ajuste idêntico aos demais. Nessas condições o be
nefício do parcelamento não parece ser muito efetivo,
especialmente se confrontado com alternativas de re
dução direta da tarifa. Alternativa dessa espécie be
neficia, por exemplo, os consumidores de energia elé
trica enquadrados na Subclasse Residencial Baixa
Renda, isentando-os de participação no rateio dos
custos relativos à contratação de capacidade de gera
ção ou potência e à aquisição de energia elétrica, nos
termos da Lei n° 10.438, de 26 de abril de 2002. O en
quadramento dos consumidores na referida Subclas
se é feito principalmente em função da faixa de con-

sumo mensal de energia elétrica, critério objetivo e de
fácil verificação.

Um segundo aspecto a ser considerado é o refe
rente ao equilíbrio financeiro do contrato de conces
são desses serviços. A matéria é regulada pela Lei nO
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que "dispõe sobre
o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição
Federal e dá outras providências' e leis posteriores
que modificaram alguns de seus dispositivos. No ca
pítu�o que trata da política tarifária, consta o § 4° do
art. 9°, determinando que "em havendo alteração uni
lateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio
econômico-financeiro, o poder concedente deverá
restabelecê-lo, concomitantemente à alteraçãd'.
Como o parcelamento do reajuste tarifário concedido
aos usuários de baixa renda provocaria redução tem
porária das receitas das empresas concessionárias,
a lei lhes asseguraria uma compensação, seja na for
ma de subsídio a ser pago pelo poder concedente,
seja na forma de acréscimo tarifário a ser cobrado de
outro grupo de consumidores, que permitisse recom
por o nível de receita.

A terceira dificuldade a ser apontada é de natu
reza operacional. A obrigatoriedade de comprovação
de renda, conforme determinada pelo art. 2° do proje
to, inevitavelmente traria aos postos ou agências das
concessionárias um expressivo contingente de usuá
rios. Nessas circunstâncias, discussões e conflitos
poderiam resultar das conhecidas dificuldades para
comprovação de renda, em especial para os tantos ci
dadãos sujeitos ao mercado informal de trabalho,
sem registro em carteira.

Por último, cabe mencionar que a pretendida
norma legal seria provavelmente ineficaz no que con
cerne aos serviços públicos de água e esgoto, urna
vez que os mesmos são de competência dos Municí
pios, aos quais cabe fixar-lhes a política tarifária.

Ante o exposto, embora reconhecendo a gravi
dade do problema e louvando a boa intenção do Au
tor' sou levado a votar pela rejeição do Projeto de Lei
n° 4.364, de 2001 .

Sala da Comissão, em 13 de agosto de 2002. 
Deputado Fernando Gonçalves, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei n°
4.364/2001, nos termos do parecer do relator, Depu
tado Fernando Gonçalves.



- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- subemenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão

- emenda adotada pela Comissão
- subemenda adotada pela Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

I - Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria da ilustre
Deputada KÁTIA ABREU, prevê a extinção dos créditos
previdenciários decorrentes da diferença entre a contri
buição instituída pelo § 2° do art. 25 da Lei n° 8.870, de
15 de abril de 1994, declarada inconstitucional pelo Eg.
Supremo Tribunal Federal, e a contribuição fixada pelo
art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A proposição veda a restituição das importânci
as correspondentes às diferenças da contribuição
eventualmente recolhidas pelas citadas empresas.

Em sua justificação, a autora do Projeto afirma
que apesar da declaração de inconstitucionalidade da
contribuição, o Estado deve considerar tais recolhi
mentos legitimados, por meio da concessão de remis
são das eventuais diferenças apuradas, em atendi
mento ao princípio da segurança jurídica, conforme
preceitua o art. 5° da Lei Maior.

A Comissão de Agricultura e Política Rural apro
vou o Projeto, com Substitutivo, nos termos do pare
cer do Relator, Deputado MOACIR MICHELETTO.

Na Comissão de Seguridade Social e Família, o
Projeto ora analisado recebeu emenda, de autoria do
Deputado MOACIR MICHELETTO, que visa a extin
guir os débitos previdenciários de cooperativas de
produção rural incidentes sobre a remuneração paga
a trabalhadores cuja contratação, embora anterior à
vigência da Lei n° 10.256/01, tenha ocorrido na forma
do caput do art. 25-A da Lei nO 8.870/94. Veda a resti
tuição de quaisquer valores decorrentes da aplicação
dessa disposição. Esse Órgão aprovou, unanime
mente, o Projeto sob exame e a emenda apresentada

*PROJETO DE LEI N° 4.415-C, DE 2001
(Da SI"" Kátia Abreu)

Concede remissão de débito previ
denciário do período de abril de 1994 a
fevereiro de 1997, em face do recolhi
mento com base na Lei nO 8.870, de 15 de
abril de 1994, pelas agroindústrias; tendo
pareceres: da Comissão de Agricultura e
Política Rural, pela aprovação, com subs
titutivo, contra os votos dos Deputados
Marcos Afonso, Nilson Mourão, José Pi
mentel, João Grandão e Tilden Santiago
(relator: DEP. MOACIR MICHELETTO); da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela aprovação deste e da emenda
apresentada na Comissão (relator: DEP.
JORGE ALBERTO), da Comissão de Fi
nanças e Tributação, pela adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação deste, na forma do Subs
titutivo da Comissão de Agricultura e Po
lítica Rural, com subemenda (relator:
DEP. FETTER JUNIOR), e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, deste,
do Substitutivo da Comissão de Agricul
tura e Política Rural, com subemenda, da
Emenda da Comissão de Seguridade So
cial e Família e da Subemenda da Comis
são de Finanças e Tributação (relator:
DEP. OSMAR SERRAGLlO).

(Às Comissões de Agricultura e Política
Rural, De Seguridade Social e Família, de Fi
nanças e Tributação; e de Constituição e Jus
tiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

* Projeto inicial publicado no OCO de 04/04/01
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: - Parecer da Comissão de Agricultura e Política
Rodrigo Maia - Presidente, Gerson Gabrielli e José Rural publicado no OCO de 7-6-02
Múcio Monteiro - Vice-Presidentes, Antônio Carlos
Ko~der Reis, Av.enzoar Arruda, Herculano Anghinetti, - Pareceres da Comissão de Seguridade Social
Joao Tota, Jovalr Arantes, Luciano Castro, Luiz Anto- e Família e da Comissão de Finanças e Tributação
nio Fleury, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Pedro publicados no OCO de 3-12-02
H~nry, Professor Luizinho, Ricardo Barros, Ricardo
Rlque, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa, Wilson
Braga, Coriolano Sales, Edinho Bez, Eurípedes Mi
randa e José Carlos Elias.

Sala da Comissão, em 4 de dezembro de 2002.
- Deputado Rodrigo Maia, Presidente .
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na Comissão, nos termos do parecer do Relator, De
putado Jorge Alberto.

A Comissão de Finanças e Tributação concluiu,
unanimemente, pela adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela aprovação do Projeto em
tela, na forma do Substitutivo da Comissão de Agri
cultura e Política Rural, com subemenda, nos termos
do parecer do Relator, Deputado FETTER JUNIOR.

Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação apreciar a matéria sob os aspectos da
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
a teor do disposto no art. 32, inciso 111, alínea a, do Re
gimento Interno.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A Lei n° 8.212, de 1991, que dispõe sobre a or
ganização da seguridade social, fixou as contribui
ções previdenciárias da agroindústria em 20% inci
dentes sobre a folha de salários.

A Lei n° 8.870, de 1994, alterou a alíquota e a
base de cálculo da contribuição previdenciária, que
passou a ser de 2,5% incidente sobre o valor esti
mado da produção agrícola própria, para as pesso
as jurídicas que se dediquem à produção agroin
dustrial.

Entre abril de 1994 e abril de 1997, as empresas
agroindustriais recolheram a contribuição previden
ciária com base na Lei n° 8.870/94, correspondente a
2,5% sobre o valor da produção. Ocorre que o Supre
mo Tribunal Federal declarou inconstitucional o § 2°
do art. 25 da Lei n° 8.870/94, em decisão publicada no
DJ de 25.4.1997.

O crédito previdenciário que se pretende extin
guir corresponde à diferença entre os valores calcula
dos com base na folha de salários e os valores efeti
vamente recolhidos pelas agroindústrias com base no
valor da produção.

O débito oriundo de recolhimento da contribui
ção previdenciária decorreu de falha da Lei n°
8.870/94. A Lei n° 10.256/01 contempla a mesma re
gra estabelecida pela Lei nO 8.870/94, por força da
Emenda Constitucional n° 20/98 (art. 195, §9°). A edi
ção da Emenda Constitucional n° 20/98, que possibili
tou a criação de alíquotas ou bases de cálculo dife
renciadas, em razão de atividade econômica ou utili
zação intensiva de mão-de-obra, superou a inconsti
tucionalidade da Lei n° 8.870/94.

As proposições não ofendem normas ou princí
pios constitucionais. A competência legislativa e a ini
ciativa têm amparo constitucional. O Projeto, o Substi-

tutivo da Comissão de Agricultura e Política Rural, a
emenda da Comissão de Seguridade Social e Família
e a Subemenda da Comissão de Finanças e Tributa
ção ao Substitutivo da Comissão de Agricultura e Po
lítica Rural guardam harmonia com o preceituado no
§6° do art. 150 da CF que estabelece que as anistias
ou remissões em matéria tributária ou previdenciária
só podem ser concedidas por meio de lei específica.
Ademais, as iniciativas estão em consonância com o
princípio da legalidade, da presunção de constitucio
nalidade das leis e da segurança jurídica insertos no
art. 5° do Diploma Fundamental.

Aliás, diante do que preconiza o art.150,11I;'b"
da Carta Magna, que assegura o princípio da ante
rioridade tributária, soa como absurda qualquer
pretensão da Administração Fazendária no senti
do de entender que, diante da declaração de in
constitucionalidade, pelo STF, da norma que se
entendia vigente, disso decorresse a repristina
ção da regra precedente. Por outras palavras, es
tando o Fisco aplicando uma regra tributária, se for
ela considerada contrária ao sistema normativo, a
única alternativa possível será instituir nova norma
e, ainda assim, obedecendo àquele princípio da
anterioridade. Não se pode esquecer que a regra
de outro da tributação é a de que o contribuinte não
pode ser surpreendido:

O que estamos tentando significar é
que o princípio da anterioridade é o corolá
rio lógico do princípio da segurança jurídica.

De fato, o princípio da anterioridade
veicula a idéia de que deve ser suprimida a
tributação de surpresa ( que afronta a segu
rança jurídica dos contribuintes ). Ele não
permite que, da noite para o dia, alguém seja
colhido por uma nova exigência fiscal. É ele,
ainda, que exige que o contribuinte se depa
re com regras tributárias claras, estáveis e
seguras.

O princípio da anterioridade, exigindo
que a lei tributária seja previamente conhe
cida, permite que os contribuintes saibam o
que os aguarda, no campo da tributação.
Podem, assim, tranqüilamente, organizar
seus negócios, com acentuado grau de cer
teza e segurança.

( Roque Antonio Carrazza, in Curso de
Direito Constitucional Tributário, 8aed.p.125
e 128).
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Ora, como se falar em ciência de um débito
tributário embasado em uma lei considerada revo
gada pela norma posterior? Nem o próprio Fisco
c?nsiderava subsistente aquela exação, tanto que
tnbutava por outra forma - a da lei posterior, consi
?erada i~constitucional. Não havia condições lega
IS, no Interregno entre abrill94 e agril/97, de se
proceder lançamento estribado na folha de paga
mento. Procedê-lo, agora, será surpreender o con
tribuinte, atentando contra a segurança jurídica
que, como visto, é corolário lógico do princípio da
anterioridade. Daí porque que absoluta juridicidade
a formulação.

As proposições também não colidem com as
normas do Código Tributário Nacional, que prevêem
a extinção dos créditos tributários mediante remis
são.

A redação do Projeto original deve ser corrigida
para que preveja a data correta da Lei nO 8.870, que
no texto consta como de 15 de maio de 1994, quando
é de 15 de abril de 1994. Na ementa, deve ser corrigi
da a data '1evereiro de 1997" por "abril de 1997", data
de publicação do acórdão que declarou a inconstituci
onalidade do § 2° do art. 25 da Lei n° 8.870/94 (ADI n°
11 03-1/DF - DJ 25.4.97).

Pelas razões precedentes, manifestamos nosso
voto no sentido da constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Lei n° 4.415, de
2001, do Substitutivo da Comissão de Agricultura e
Política Rural, da Emenda da Comissão de Segurida
de Social e Família e da Subemenda da Comissão de
Finanças e Tributação ao Substitutivo da Comissão
de Agricultura e Política Rural, com a emenda e sube
menda de redação ora apresentadas.

Sala da Comissão, em 04 de dezembro de 2002.
- Deputado Osmar Serraglio, Relator.

EMENDA DE REDAÇÃO

Substitua-se, na ementa do Projeto, o vocábulo
'1evereiro" por "abril" e, no art. 1°, caput, o vocábulo
"maio" por "abril".

Sala da Comissão, em 04 de dezembro de 2002.
- Deputado Osmar Serraglio, Relator.

SUBEMENDA DE REDAÇÃO AO
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE
AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL

Dê-se à ementa do Substitutivo a seguinte reda-
ção:

"Concede remissão de débito previ
denciário do período de abril de 1994 a abril

de 1997, em face do recolhimento com base
na Lei n° 8.870, de 15 de abril de 1994, pe
las agroindústrias:'

Sala da Comissão, em 04 de dezembro de 2002.
- Deputado Osmar Serraglio, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
daçã?, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emenda, do Projeto de Lei
n° 4.415-C/2001, do Substitutivo da Comissão de
Agricultura e Política Rural, com subemenda, da
Emenda da Comissão de Seguridade Social e Família
e da Subemenda da Comissão de Finanças e Tributa
ção' nos termos do Parecer do Relator, Deputado
Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes- Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 10 de dezembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

EMENDA ADOTADA - CCJR

Substitua-se, na ementa do Projeto, o vocábulo
'1evereiro" por "abril" e, no art. 1°, caput, o vocábulo
"maio" por "abril".

Sala da Comissão, em 1Ode dezembro de 2002.
- Deputado Ney Lpes , Presidente.

SUBSTITUTIVO DA CAPR

SUBEMENDA ADOTADA - CCJR

Dê-se à ementa do Substitutivo a seguinte reda-
ção:

"Concede remissão de débito previ
denciário do período de abril de 1994 a abril

._-----------_._--_.-.........•....
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de 1997, em face do recolhimento com base
na Lei nO 8.870, de 15 de abril de 1994, pe
las agroindústrias:'

Sala da Comissão, em 10 de dezembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 4.440-8, DE 2001
(Do Sr. Nilson Mourão e do Sr. José Dirceu)

Dispõe sobre a propriedade de imóveis rurais
por pessoas estrangeiras na Amazônia Legal brasilei
ra, e dá outras providências; tendo parecer da Comis
são da Amazônia e de Desenvolvimento Regional
pela aprovação deste e da emenda apresentada na
Comissão de Agricultura e Política Rural, nos termos
do parecer vencedor (relator: DEP. MARCOS
AFONSO). O parecer do Deputado Francisco Garcia
foi convertido em voto em separado.

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; da Amazônia e de Desenvolvimen
to Regional; e de Constituição e Justiça e de
Redação - Art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no OCO de
07/04/2001

- Parecer da Comissão de Agricultura e Política
Rural publicado no OCO de 6/-6-02

PARECER DA COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUMÁRIO

- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado

PARECER VENCEDOR

I - Relatório

A Lei n° 5.709, de 7 de outubro de 1971, estabe
lece que o estrangeiro residente no País (pessoa físi
ca) não pode adquirir imóvel rural com área superior a
50 (cinqüenta) módulos de exploração indefinida, em
área contínua ou descontínua. Estabelece também
que as pessoas jurídicas estrangeiras só podem ad
quirir imóveis rurais destinados à implantação de pro
jetos agrícolas, pecuários, industriais, ou de coloniza
ção, vinculados aos seus objetivos estatutários.

Os nobres Deputados Nilson Mourão e José Dir
ceu pretendem, mediante o Projeto de Lei em epígra
fe, ampliar essas limitações quando se tratar de aqui
sição de terra na Amazônia Legal. Os autores pro
põem que as pessoas físicas e jurídicas estrangeiras,

respectivamente, não domiciliadas e não instaladas
no país há pelo menos 10 anos, não possam adquirir
imóvel rural com áreas superior a 15 módulos fiscais.
No caso dos estrangeiros domiciliados (ou instala
dos) há mais de 10 anos, valeriam as regras estabele
cidas na citada Lei n° 5.709/71.

Na faixa de fronteira das regiões Norte e Centro
Oeste, a proibição aos estrangeiros de adquirir terras
seria total. No caso das propriedades já existentes, se
não estiverem cumprindo sua função social- confor
me laudo emitido pelo órgão fundiário federal-, o títu
lo de propriedade deverá ser cancelado Uudicialmen
te) e o imóvel destinado aos programas de reforma
agrária.

Os autores entendem que a legislação atual
possibilita a aquisição e concentração de terra na
Amazônia por pessoas e empresas estrangeiras, o
que é indesejável pelas seguintes razões: controle es
trangeiro sobre recursos naturais estratégicos, abun
dantes no país, como água doce, recursos florestais e
biodiversidade; limitação ao acesso à terra de 4,5 mi
lhões de brasileiros sem-terra; e limitação à ocupação
das áreas de fronteiras por brasileiros.

A proposição foi aprovada pela Comissão de
Agricultura e Política Rural, com emenda.

O relator designado originalmente para proferir
parecer sobre a matéria, o nobre Deputado Francisco
Garcia, por um lapso evidente, deixou de pronunci
ar-se sobre a emenda apresentada e aprovada na Co
missão de Agricultura e Política Rural, emenda esta
sugerida pelo Ministério da Defesa e que não interfere
no mérito da proposição, ao contrário, objetiva assegu
rar sua efetiva aplicação. Na ausência do ilustre relator,
a Comissão viu-se compelida a rejeitar o seu parecer,
com o propósito de aprovar a referida emenda.

11 - Voto do Relator

Nosso voto, considerando as razões acima
apresentadas, é pela aprovação do Projeto de Lei n°
4.440, de 2001, com a emenda aprovada na Comis
são de Agricultura e Política Rural.

Sala da Comissão, em 13 de novembro de
2002. - Deputado Marcos Afonso, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão da Amazônia e de Desenvolvimen
to Regional, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou o Projeto de Lei n° 4.440/2001 e a emenda
adotada na Comissão da Agricultura e Política Rural,
nos termos do Parecer Vencedor do Relator, Deputa-
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do Marcos Afonso. O parecer do Deputado Francisco
Garcia foi convertido em voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luciano Castro - Presidente, Francisco Garcia 
Vice-Presidente, Anivaldo Vale, Asdrubal Bentes, Eu
rípedes Miranda, Josué Bengtson, Marcos Afonso,
Nilson Pinto, Renildo Leal, Ricarte de Freitas, Salo
mão Cruz, Sérgio Barros, Socorro Gomes, Vanessa
Grazziotin, Antonio Feijão, Jurandil Juarez, Nilson
Mourão, Raimundo Santos e Robério Araújo.

Sala da Comissão, em 13 de novembro de 2002.
- Deputado Luciano Castro, Presidente.

VOTO EM SEPARADO

I - Relatório

A Lei n° 5.709, de 7 de outubro de 1971, estabe
lece que o estrangeiro residente no País (pessoa físi
ca) não pode adquirir imóvel rural com área superior a
50 (cinqüenta) módulos de exploração indefinida, em
área contínua ou descontínua. Estabelece também
que as pessoas jurídicas estrangeiras só podem ad
quirir imóveis rurais destinados à implantação de pro
jetos agrícolas, pecuários, industriais, ou de coloniza
ção, vinculados aos seus objetivos estatutários.

Os nobres Deputados Nilson Mourão e José Dir
ceu pretendem, mediante o Projeto de Lei em epígra
fe, ampliar essas limitações quando se tratar de aqui
sição de terra na Amazônia Legal. Os autores pro
põem que as pessoas físicas e jurídicas estrangeiras,
respectivamente, não domiciliadas e não instaladas
no país há pelo menos 10 anos, não possam adquirir
imóvel rural com áreas superior a 15 módulos fiscais.
No caso dos estrangeiros domiciliados (ou instala
dos) há mais de 10 anos, valeriam as regras estabele
cidas na citada Lei n° 5.709/71.

Na faixa de fronteira das regiões Norte e Centro
Oeste, a proibição aos estrangeiros de adquirir terras
seria total. No caso das propriedades já existentes, se
não estiverem cumprindo sua função social- confor
me laudo emitido pelo órgão fundiário federal-, o títu
lo de propriedade deverá ser cancelado üudicialmen
te) e o imóvel destinado aos programas de reforma
agrária.

Os autores entendem que a legislação atual
possibilita a aquisição e concentração de terra na
Amazônia por pessoas e empresas estrangeiras, o
que é indesejável pelas seguintes razões: controle es
trangeiro sobre recursos naturais estratégicos, abun
dantes no país, como água doce, recursos florestais e
biodiversidade; limitação ao acesso à terra de 4,5 mi-

Ihões de brasileiros sem-terra; e limitação à ocupação
das áreas de fronteiras por brasileiros.

A proposição foi aprovada pela Comissão de
Agricultura e Política Rural, com emenda.

É o Relatório.

11- Voto

A proposição em apreço é relevante e oportuna,
e merece a aprovação desta Comissão. Convém re
gistrar, todavia, que alguns dos argumentos apresen
tados para justificá-Ia são controversos.

Os autores afirmam que a pessoa estrangeira,
ao adquirir terras na Amazônia, assumiria o controle
direto sobre os recursos da biodiversidade. Isso favo
receria a biopirataria e criaria dificuldades para o uso
desses recursos pelos brasileiros, mediante o desen
volvimento da biotecnologia em solo pátrio.

O argumento parece-nos absurdo. Podemos
começar fazendo menção à Convenção das Nações
Unidas sobre Diversidade Biológica, que afirma a so
berania ou a propriedade dos países sobre os seus
recursos da biodiversidade ou, mais precisamente,
sobre os seus recursos genéticos. Os recursos gené
ticos existentes ou oriundos do território nacional per
tencem ao País, à Nação, e não ao proprietário rural,
seja ele estrangeiro ou nacional.

Para ter acesso e utilizar um determinado recur
so genético, o interessado deve observar uma série
de exigências e assumir um conjunto de compromis
sos relacionados, por exemplo, à repartição justa e
eqüitativa dos benefícios advindos da exploração co
merciai do recurso utilizado. E, nesse caso, não im
porta se o recurso está em terra pública ou privada e,
no caso de terra privada, se ela pertence a brasileiro
ou estrangeiro.

O acesso e a utilização do recurso genético pá
trio estão hoje regulados pela Medida Provisória
2.186. O leitor interessado na matéria constatará, por
exemplo, que o acesso de uma instituição estrangeira
a um recurso genético em território nacional, só pode
ser feito por intermédio e em parceria com uma insti
tuição nacional e mediante autorização da União. De
nada vale, nesse caso, o fato da terra estar em mãos
de estrangeiros.

O estrangeiro não pode, também, impedir o
acesso do pesquisador nacional ao recurso genético
localizado na sua propriedade. O que cria obstáculos
ao desenvolvimento da biotecnologia nacional não é
a propriedade da terra, mas a propriedade da infor
mação, por meio de patentes.

._~._---_.,---_._,-,--,-----------,-_..,_•.._"'_.._ . ._------,--, .
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No que diz respeito à biopirataria, o que favore
ce a remessa ilegal de recurso genético para o exteri
or é a falta de fiscalização. O biopirata tem à sua dis
posição toda a Amazônia. O fato da terra pertencer a
estrangeiro pouca diferença faz, se é que faz alguma.

Outro argumento, o de que o Tratado de Kyoto
estaria hoje estimulando a compra e concentração de
área de floresta na Amazônia por empresas estrange
iras para compensar a emissão de CO2. o que repre
sentaria um risco de santuarização dessas áreas,
também não se sustenta, e isto por dois motivos: pri
meiro porque as florestas nativas, no âmbito do Trata
do, não podem ser utilizadas para compensar a emis
são de CO2 Só podem servir, nesse caso, as florestas
plantadas; segundo porque, no momento em que o
Brasil cria um Parque Nacional no Amapá com 3,8 mi
lhões de hectares, não parece muito apropriado falar
em santuarização de áreas naturais provocada pela
aquisição de terras por estrangeiros.

Feitas esses observações, reafirmamos nossa
convicção sobre a relevância e oportunidade da pro
posição em análise. Nosso voto, portanto, é pela
aprovação do Projeto de Lei n° 4.440, de 2001.

Sala da Comissão, em 07 de novembro de
2002. - Deputado Francisco Garcia.

*PROJETO DE LEI N° 4.463-A, DE 2001
(Do Sr. Luiz 8ittencourt)

Dispõe sobre a divulgação de infor
mações sobre os direitos do cidadão nos
órgãos oficiais de comunicação social;
tendo parecer da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática,
pela aprovação deste, e pela rejeição do
PL 5591/2001, apensado, contra o voto do
Deputado Luiz Moreira (relator: DEP.
HÉLIO COSTA).

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54) 
Art. 24, 11.)

* Projeto inicial publicado no OCO de 10-4-01
- Projeto apensado: PL 5.591/01 (OCO de

20-11-02)

PARECER DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão
- voto em separado

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 4.463, de 2001 , de autoria
do ilustre Deputado Luiz Bittencourt, pretende esta
belecer critérios para a divulgação de informações
sobre os direitos do cidadão nos órgãos oficiais de co
municação social. Além de determinar os espaços
mínimos que devem ser ocupados nos órgão de im
prensa escrita e nas publicações oficiais por essas in
formações e definir o tempo que será destinado pelos
órgãos de radiodifusão do governo à veiculação de
mensagens dirigidas aos cidadãos, a proposta es
tabelece parâmetros para o seu conteúdo.

Alega o ilustre autor da matéria que as campa
nhas educativas veiculadas atualmente nos órgãos
oficiais de imprensa não têm sido capazes de consci
entizar a população sobre seus direitos e sobre a ne
cessidade de adotarem medidas preventivas, por
exemplo nas áreas de saúde e segurança.

Tramita apensado à proposição o Projeto de Lei
n° 5.591, de 2001, de autoria do Deputado Eduardo
Campos, que também dispõe sobre a divulgação de
informações sobre os direitos sociais do cidadão, em
bora pretenda tornar obrigatória sua veiculação por
todas as emissoras de radiodifusão sonora.

Cabe à Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática posicionar-se sobre o mérito
da proposição principal e da apensada, às quais não
foram apresentadas emendas durante o prazo regi
mental.

Em julho de 2001, a Deputada Nair Xavier Lobo,
relatora designada por esta Comissão, apresentou
parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei nO
4.463, de 2001. Na ocasião, o Projeto de Lei n°
5.591, de 2001, ainda não havia sido apresentado
pelo seu autor. Na mesma oportunidade, o ilustre
Deputado Luiz Moreira apresentou voto em separa
do favorável à aprovação do parecer da relatora, su
jeito a duas modificações por ele propostas. Nenhum
dos dois pareceres chegou a ser apreciado de forma
conclusiva.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Concordamos com a ilustre Deputada Nair Xavi
er Lobo que a proposta apresentada pelo nobre De
putado Luiz 8ittencourt é relevante, na medida em
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que pretende tornar mais efetivas as campanhas vei
culadas pelos meios de comunicação oficiais.

Ao estabelecer parâmetros que norteiem a vei
culação das referidas campanhas, como, por exemplo,
tempo mínimo de inserção diária nas emissoras de te
levisão e, ao mesmo tempo, direcionar esse esforço
para temas de relevante interesse educativo, dando
ênfase aos direitos do cidadão, o projeto principal con
tribuirá para a conscientização de nossa sociedade.

Até o momento, apesar da grande penetração
dos meios de comunicação utilizados para a divulga
ção de campanhas educativas, não se logrou, na prá
tica, atingir os resultados esperados no tocante à ado
ção pela população de medidas preventivas nas áre
as de saúde e segurança, apesar do grande volume
de recursos aplicados nesses programas pelo gover
no federal.

Já com a posição do Deputado Luiz Moreira não
podemos concordar. Em seu voto em separado, o co
lega pretendeu alterar a proposição no sentido de im
por a todas as emissoras de radiodifusão, públicas e
privadas, a divulgação de campanhas educativas.
Essa modificação descaracteriza a proposta do De
putado Luiz Bittencourt que somente objetiva discipli
nar o uso da imprensa oficial. Pela mesma razão, tam
bém não acatamos a proposta contida na proposição
apensada, Projeto de Lei n° 5.591, de 2001, de auto
ria do Deputado Eduardo Campos, uma vez que ela
obriga a veiculação das campanhas institucionais por
todas as emissoras de rádios.

Ademais, a alteração proposta pelo Deputado
Luiz Moreira vem acompanhada de medida que re
passa o ônus financeiro decorrente do cumprimento
da lei pelas emissoras privadas ao órgão governa
mental responsável pela campanha. A aprovação da
proposta levará ao repasse de grande volume de re
cursos financeiros governamentais para as emisso
ras de radiodifusão, o que, a nosso ver, poderá onerar
excessivamente a divulgação das campanhas educa
tivas oficiais.

Tendo em vista essas nossas ponderações, vo
tamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.463, de
2001, na forma em que foi apresentado, e pela rejei
ção do Projeto de Lei n° 5.591, de 2001.

Sala da Comissão, em 27 de novembro de 2002.
- Deputado Hélio Costa, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada

hoje, aprovou o Projeto de Lei n° 4.463/2001 , e rejeito
o Projeto de Lei n° 5591/2001, apensado, contra o
voto do Deputado Luiz Moreira, nos termos do Pare
cer do Relator, Deputado Hélio Costa. O Deputado
Luiz Moreira apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Narcio Rodrigues - Presidente, João Castelo
e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Casca
vel, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Cesar Ban
deira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, Iris Simões, João Almeida,
João Leão, Jorge Bittar, José Rocha, Julio Semeg
hini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina,
Magno Malta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Morei
ra, Marcos Afonso, Nelson Proença, Nilson Pinto,
Pedro Canedo, Pedro Irujo, Reginaldo Germano,
Robério Araújo, Santos Filho, Valdeci Paiva, Vic Pi
res Franco, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini,
Josué Bengtson, Marcelo Barbieri, Milton Monti,
Nelson Pellegrino, Neuton Lima, Raimundo Santos
e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, em 4 de dezembro de 2002.
- Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 4.788-A, DE 2001
(Do Sr. Feu Rosa)

Dispõe sobre o pagamento de crédi
tos trabalhistas em juízo; tendo parecer
da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, pela aprovação
deste, e pela rejeição da Emenda apre
sentada na Comissão (relator: DEP. LUIZ
ANTONIO FLEURV) .

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24,11.)

* Projeto inicial publicado no OCO de -05-6-01

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO

- emenda apresentada ao projeto

- parecer do relator

- parecer da Comissão

_...._-_ .•._-----------------------_.



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 54335

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

AUTOR PARTIDO UF
DEPUTADO PEDRO CELSO PT DF

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o § 2° do art. 881 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5452, de 1° de maio de 1943, contido do art. 1° do PL
n° 4.788/01.

Justificativa
A presente Emenda visa suprimir dispositivo

que impede atividade típica do advogado do exe
qüente. Além de trazer prejuízos ao próprio exeqüen
te, o PL é, neste aspecto, injurídico.

Sala das Sessões, 22 de Outubro de 2001 .
I - Relatório

Trata-se de proposição que, por meio de acrés
cimo ao texto consolidado (§ 2°, Art. 881), intenta as
segurar o pagamento da importância reclamada em
juízo diretamente ao exeqüente.

Em sua justificação, o Nobre Signatário ressalta
que a intenção do Projeto é acabar com a "conduta
inescrupulosa de muitos advogados trabalhistas" que
recebem as "importâncias depositadas em juízo, em
nome do trabalhador, via de regra desempregado", e
não prestam conta do total recebido. "Isto quando,
pura e simplesmente, não se apropriam indebitamen
te de todo o dinheiro do seu cliente."

Esgotado o prazo regimental, foi apresentada a
Emenda n° 001/01, propondo a supressão do texto
projetado como § 2° do Art. 881 da CLT., sob o argu
mento de ser injurídico e de impedir a atividade típica
do advogado do exeqüente, prejudicando o próprio
exeqüente.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

Em boa hora a proposição em apreço vêm corri
gir uma situação de flagrante desrespeito ao trabalha-

EMENDA N°

Projeto de Lei n° 4.788, de 2001

CLASSIFICAÇÃO

SUPRESSIVA

SUBSTITUTIVA

ADITIVA

AGLUTINATIVA

MODIFICATIVA

dor. De fato o assunto é da maior relevância e interes
se de todos, merecendo o devido trato político nacio
nal, o que inclui a proposta legislativa em apreço.

Não podemos compactuar com a permanência
dessa situação de extrema iniqüidade, mormente se
levarmos em conta a indiscutível natureza jurídica ali
mentar dos créditos trabalhistas e a situação recessi
va por que atravessa o nosso País.

Por outro lado, quanto à Emenda supressiva
apresentada, é de se registrar que o texto do § 2° pro
posto em acréscimo ao Art. 881 consolidado constitui,
em sua essência, o próprio Projeto em discussão que,
em momento algum, vislumbramos qualquer injuridi
cidade, nem impedimento do exercício da advocacia
e, tampouco, qualquer prejuízo para o exeqüente.

Somos, pois, pela aprovação do Projeto de Lei
n° 4.788/2001 e pela rejeição da Emenda n° 001/01
oferecida nesta Comissão.

Sala da Comissão, em 27 de março de 2002.
Deputado Luiz Antonio Fleury, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
4.788/2001, e rejeitou a emenda apresentada na Co
missão, nos termos do parecer do relator, Deputado
Luiz Antonio Fleury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rodrigo Maia - Presidente, Gerson Gabrielli e José
Múcio Monteiro - Vice-Presidentes, Antônio Carlos
Konder Reis, Avenzoar Arruda, Herculano Anghinetti,
João Tota, Jovair Arantes, Luciano Castro, Luiz Anto
nio Fleury, Medeiros, Paulo Pf\im, Pedro Celso, Pedro
Henry, Professor Luizinho, Ricardo Barros, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa, Wilson
Braga, Coriolano Sales, Edinho Bez, Eurípedes Mi
randa e José Carlos Elias.

Sala da Comissão, em 4 de dezembro de 2002..
- Deputado Rodrigo Maia, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 5.331-A, DE 2001
(Da SI"" Nair Xavier Lobo)

Dispõe sobre a exigibilidade de apli
cações em crédito rural e em financia
mentos às micro e pequenas empresas;
tendo parecer da Comissão de Agricultu
ra e Política Rural pela aprovação deste,
com emenda e da emenda apresentada
na Comissão (relator: DEP. CLEONÂNCIO
FONSECA).
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(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; De Economia, Indústria e Comér
cio; de Finanças E Tributação; e de Constitu
ição e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24, 11.)

.. Projeto inicial publicado no OCO de 20-9-01

PARECER DA
COMISSÃO DE AGRICULTURA

E POLíTICA RURAL

SUMÁRIO

- emenda apresentada na Comissão
- parecer do relator

- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão

- emenda adotada pela Comissão

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a expressão federais do artigo 10 do
projeto de Lei N° 5.331/2001.

Justificação

Concordamos com a grande oportunidade do
projeto de Lei proposto pela nobre Deputada Nair Xa
vier Lobo.

Sem dúvida o projeto trará enorme benefício ao
setor privado do Brasil, principalmente às micros e
pequenas empresas.

No entanto, entendemos que para o aperfeiçoa
mento do texto, a nova redação do art° 1° abrangendo
todas as instituições financeiras, fará com que a pro
posta possa atingir com mais eficácia os seus objeti
vos.

Por estas razões esperamos contar com o apoio
dos ilustres Pares.

Sala das sessões em 5 de Dezembro de 2001. 
Deputado Milton Monti.

I - Relatório

O Projeto de Lei nO 5.331 , de 2001 , de autoria da
nobre deputada Nair Xavier Lobo, intenta incrementar
o nível de concessão de crédito à produção brasileira,
propondo a elevação, para 50%, da alíquota de apli
cação obrigatória do saldo de recursos sujeitos ao re
colhimento compulsório pelas instituições financeiras
federais.

Determina, ainda, que o valor sujeito ao recolhi
mento compulsório, assim elevado, seja destinado ao
crédito rural (25 pontos percentuais) e ao financia-

mento das micro e pequenas empresas (25 pontos
percentuais).

Com essa medida, o Projeto de Lei mantém os
valores atualmente aplicados em crédito rural (25%
do valor sujeito ao recolhimento obrigatório) e cria
uma nova obrigação às instituições financeiras, qual
seja, a de aplicar outros 25% do mesmo saldo sujeijo
ao recolhimento em financiamentos a micro e peque
nas empresas.

Apresentado em 17/9/2001, o Projeto de Lei tra
mitará por esta CAPR, e pelas Comissões de Econo
mia, Indústria e Comércio; de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54).

De acordo com o despacho de distribuição, apli
ca-se, no caso, o disposto no art. 24, 11, do Regimento
Interno, sendo, portanto, a tramitação conclusiva nas
Comissões.

Nesta CAPR, o PL em comento recebeu uma
emenda supressiva, do ilustre deputado Milton Monti,
que propõe suprimir a expressão ''federais'' do art. 1°
do Projeto de Lei, estendendo, portanto, a medida, a
todas as instituições financeiras, sejam públicas ou
privadas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Cremos ser da mais alta relevância o Projeto de
Lei que aqui relatamos. Louvamos a idéia da nobre
autora, atenta à necessidade de direcionamento dos
recursos em poder do sistema financeiro para ativida
des produtivas. E, no caso, nada mais louvável do que
direcioná-los a dois setores estrategicamente impor
tantes para a Sociedade brasileira e, igualmente, ca
rentes de recursos para alavancar sua atividade que,
em ambos os casos, caracteriza-se por conteúdo so
cial e importância econômica ímpares.

Também entendo que a emenda apresentada
pelo nobre deputado Milton Monti tem absoluta perti
nência com os propósitos que aqui defendemos. Ao
suprimir a palavra ''federais'', engloba, nos efeitos da
futura lei, todo o sistema financeiro. Assim, mais re
cursos serão direcionados ao financiamento das ati
vidades do setor agropecuário e às micro e peque
nas empresas, com conseqüentes vantagens para o
dinamismo destas atividades e maior geração de
empregos.

Entretanto, quero apontar a necessidade de im
portante aprimoramento do Projeto de Lei em comen
to: ao estabelecer que o recolhimento compulsório
será de 50% e direcionar 25% para o crédito rural e
25% para as micro e pequenas empresas, o Projeto

------_._-_._--
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de Lei estará "engessando" o recolhimento e não per
mitirá que, futuramente, o Banco Central eleve esses
percentuais, caso seja conveniente para a execução
da política econômica. Nesse contexto, o Projeto
pode se revelar prejudicial aos dois setores. Por essa
razão, apresento uma emenda de relator, pela qual
proponho adicionar um parágrafo único ao art. 1° do
Projeto de Lei, de forma a considerar os percentuais
constantes do Projeto como valores mínimos, permi
tindo, portanto, sejam esses valores elevados de
acordo com as conveniências das políticas econômi
ca e de crédito.

Voto, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei
n° 5.331, de 2001, com a Emenda n° 1, de Relator que
apresento e pela aprovação da Emenda Supressiva
n° 1/2001, oferecida nesta CAPA.

Sala da Comissão, em 04 de abril de 2002.
Deputado Cleonâncio Fonseca, Relator.

EMENDA N° 1, DE RELATOR

Inclua-se, no art. 1° do Projeto de Lei, um pará
grafo único com a seguinte redação:

"Art. 1° ..
"Parágrafo único. Os valores percentu

ais estabelecidos no caput poderão ser ele
vados pelo Banco Central do Brasil, por con
veniência das políticas econômica e de cré
dito e financiamento".

Sala da Comissão, em 04 de abril de 2002. 
Deputado Cleonâncio Fonseca, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanime
mente o Projeto de Lei n° 5.331/2001, com emenda, e
a Emenda n° 1 CAPR, apresentada na Comissão, nos
termos do Parecer do Relator, Deputado Cleonâncio
Fonseca.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nelson Meurer - Presidente, Romel Anizio e Walde
mir Moka - Vice-Presidentes, Adão Pretto, Almir Sá,
Anivaldo Vale, Antônio Jorge, Augusto Nardes, B. Sá,
Carlos Dunga, Carlos Melles, Cleonâncio Fonseca,
Dilceu Sperafico, Helenildo Ribeiro, Hugo Biehl, João
Grandão, Josué Bengtson, Luis Carlos Heinze, Moacir
Micheletto, Nelson Marquezelli, Nilson Mourão, Paulo
Braga, Ronaldo Caiado, Saulo Pedrosa, Silas Brasilei
ro, Telmo Kirst, Themístocles Sampaio, Wilson San-

tos, Xico Graziano, Armando Abílio, João Matos, Joa
quim Francisco, José Pimentel e Sérgio Barros.

Sala da Comissão, em 27 de novembro de 2002.
- Deputado Nelson Meurer,Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Inclua-se, no art. 1° do Projeto de Lei, um pará
grafo único com a seguinte redação:

"Art. 1° ..
"Parágrafo único. Os valores percentu

ais estabelecidos no caput poderão ser ele
vados pelo Banco Central do Brasil, por con
veniência das políticas econômica e de cré
dito e financiamento".

Sala da Comissão, em 27 de novembro de
2002. - Deputado Nelson Meurer, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 5.625-B, DE 2001
(Do Sr. Aníbal Gomes)

Estabelece limite máximo de 8% do
custo do produto para o custo da emba
lagem; tendo pareceres: da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, pela re
jeição (relator: DEP. EMERSON KAPAZ) e
da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, pela rejeição
(relator: DEP. ALMEIDA DE JESUS).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24, 11.)

* Projeto inicial publicado no OCO de 29-12-01
- Parecer da Comissão de Economia, Indústria

e Comércio publicado no OCO de 1-5-02

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

SUMARIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 5.625, de 2001 ,de autoria do
nobre Deputado Aníbal Gomes, propõe que seja proi
bida a comercialização de medicamentos e de produ
tos alimentícios, de limpeza e de higiene com custo



*PROJETO DE LEI N° 5.847-A, DE 2001
(Do Sr. Silas Câmara)

Obriga a veiculação de publicidade
de saúde pública pelas empresas de
transportes coletivos urbanos; tendo pa
recer da Comissão de Viação e Transpor
tes, pela rejeição (relator: Dep. Chico da
Princesa).

(Às Comissões de Viação e
Transportes, de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

* Projeto inicial publicado no OCO de 23-3-02.

PARECER DA
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe dispõe que as em
presas de transportes coletivos urbanos que realizam
publicidade nos seus veículos sejam obrigadas a ce
der 15 % do espaço do veículo, para divulgação de
publicidade referente a mensagens de prevenção de
doenças epidêmicas, sexualmente transmissíveis,
bem como campanhas contra o tabagismo.

A proposta legislativa não recebeu emendas na
Comissão de Viação e Transportes durante o prazo
regimental.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

11I - Parecer da Comissão
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de embalagem maior que 8% (oito por cento) docusto A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
total unitário de produção. Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada

O projeto não recebeu emendas e cabe-nos hoje, rejeitou o Projeto de Lei n° 5.625/2001, nos termos
nesta Comissão de Defesa do Consumidor, Mei~ do Parecer do Relator, Deputado Almeida de Jesus.
Ambiente e Minorias, analisar a questão no que tange Estiveram presentes os Senhores Deputados:
à defesa do consumidor e às relações de consumo. Pinheiro Landim - Presidente, José Borba, Luci-

ano Pizzatto e Luiz Alberto - Vice-Presidentes, Almei
da de Jesus, Antonio Carlos Mendes Thame, Arlindo
Chinaglia, Celso Russomanno, Eduardo Paes, Luiz
Bittencourt, Luiz Ribeiro, Márcio Bittar, Paulo Balta
zar, Raimundo Gomes de Matos, Luis Barbosa, Moa
cir Micheletto, Paulo Gouvêa, Silas Brasileiro e Xico
Graziano.

Sala da Comissão, em 27 de novembro de 2002.
- Deputado Luciano Pizzatto, 2° Vice-Presidente no
exercício da Presidência.

O projeto de lei sob comento tem o intuito de
proteger os interesses do consumidor brasileiro. No
entanto, nossa avaliação é de que, entre outras consi
derações, ele interfere de forma arbitrária na liberda
de de gestão das empresas privadas e prejudica a
possibilidade de o consumidor optar pelo tipo de pro
duto que deseja comprar no momento em que limita o
percentual de gasto com embalagem.

Inicialmente, embora não seja do mérito de nos
sa Comissão, a proposta nos parece ferir os princípi
os constitucionais da livre iniciativa e não interferên
cia do Estado na gestão das empresas privadas. Este
ponto, com certeza, será mais bem avaliado pela
Douta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, que se manifestará a seguir.

No que se refere ao próprio consumidor, não
achamos que o projeto seja realmente de seu interes
se, pois, em alguns casos, o desejo ou opção na com
pra de um produto é pelo todo, isto é, leva em consi
deração o conteúdo e a embalagem, um exemplo
simples e claro são os perfumes. Em outros casos,
devido à forma de uso exigida pelo produto, embala
gens com "spray", reforços de segurança ou exigênci
as especiais para possibilitar sua utilização, obrigam
que o custo da embalagem seja até mesmo superior
ao do produto.

Outrossim, devemos considerar que a liberda
de do fabricante na escolha da embalagem para seu
produto faz parte de um sistema econômico basea
do na livre iniciativa e, no momento em que incenti
va a concorrência, termina por beneficiar o consumi
dor que pode optar por um mesmo produto com
uma embalagem mais sofisticada produzida pela
empresa "X" ou outra mais econômica produzida
pela empresa "Y".

Diante do exposto, somos pela rejeição do Pro
jeto de Lei n° 5.625, de 2001.

Sala da Comissão, em 03 de julho de 2002. 
Deputado Almeida de Jesus, Relator.
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11- Voto

Preliminarmente, devemos lembrar que a Cons
tituição Federal outorgou a competência de cada ente
da Federação, ou seja, União, Estados, Municípios e
Distrito Federal, para legislar e prestar o serviço públi
co de transporte coletivo à coletividade.

Dessa forma, os serviços interestaduais e inter
nacionais são de competência da União, os serviços
intermunicipais são de competência dos Estados e os
serviços urbanos são de competência dos Municípios.

Considerando esta competência, os entes fede
rativos organizaram os sistemas sob sua responsabi
lidade, através de legislações específicas, onde fo
ram estabelecidos direitos e obrigações para todas as
partes envolvidas, ou seja, poder público, empresas
prestadoras do serviço e usuários do serviço.

Apesar da intenção do autor da proposta legisla
tiva ser nobre, objetivando prestar a população as in
formações necessárias para prevenir determinados
tipos de doença, não podemos ignorar que o projeto
de lei viola claramente um dispositivo constitucional,
mais precisamente o disposto no Artigo 30, inciso V
da Carta Magna, o qual atribui ao Município a respon
sabilidade de organizar e prestar o serviço de trans
porte coletivo à população.

No caso em tela, o autor da proposta legislativa
tenta, através de uma legislação federal, interferir em
um serviço público de competência exclusiva do Mu
nicípio, ao determinar que 15 % do espaço do veículo
do serviço público de transporte coletivo urbano, seja
utilizado para publicidade de assuntos afetos a saúde
pública.

Mesmo assim, não se deve ignorar que cabe ao
Município, dentro da competência outorgada pela
Constituição Federal, decidir em adotar ou não uma
campanha publicitária nos veículos utilizados no siste
ma de transporte público urbano de passageiros, e os
procedimentos para a sua divulgação, e não a União
impor qualquer tipo de obrigação que crie um óbice no
gerenciamento de um serviço público municipal.

Entendo que é responsabilidade do Poder Público
prestar informações de utilidade pública, principalmen
te, objetivando a prevenção de doenças, como as cita
das pelo autor na justificativa da presente proposta.
Contudo, deve-se buscar outros meios para atingir tal
missão que não viole os mandamentos constitucionais.

Pelo todo o exposto, votamos pela rejeição do
Projeto de Lei nO 5.847/2001, de autoria do Deputado
Silas Câmara.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2002. - De
putado Chico da Princesa, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei
n° 5.847/2001 , nos termos do Parecer do Relator, De
putado Chico da Princesa.

Participaram da votação os seguintes Deputados:
Duilio Pisaneschi - Presidente, Márcio Matos e

Paulo Gouvêa - Vice-Presidentes, Eliseu Resende,
Lael Varella, Neuton Lima, Pedro Fernandes, Chico
da Princesa, Roberto Rocha, Albérico Filho, José
Chaves, Marcelo Teixeira, Mauro Lopes, Pedro Cha
ves, Carlos Santana, Teima de Souza, Leodegar Tis
coski, Mário Negromonte, Romeu Queiroz e Gonzaga
Patriota - titulares, e Gustavo Fruet, Marcos Lima e
Simão Sessim - suplentes.

Sala da Comissão, em 4 de dezembro de 2002.
- Deputado DUILlO PISANESCHI, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 5.886-A, DE 2001
(DO SR. REINALDO GRIPP)

Altera alguns dispositivos legais e
acrescenta outros à Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997 - Código Brasileiro de
Trânsito; tendo parecer da Comissão de
Viação e Transportes, pela rejeição deste,
e dos de nOs 6791/02 e 6816/2002, apen
sados (relator: Dep. Gonzaga Patriota) .

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24, 11. (novo despacho).)

.. Projeto inicial publicado no OCO de 04/04/02
- Projetos apensados: PL 6.791/02 e PL

6.816/02 publicados no OCO de 04/06/02

PARECER DA
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório
Chegam para análise desta Comissão os Proje

tos de Lei n° 5.886, de 2001 , proposto pelo Deputado
Reinaldo Gripp, n° 6.791, de 2002, proposto pelo De
putado Roberto Argenta, e n° 6.816, de 2002, propos
to pelo Deputado Wilson Cignachi.

A iniciativa do Deputado Gripp promove altera
ções nos arts. 80, 259 e 261 do Código de Trânsito
Brasileiro.
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A primeira visa a obrigar a colocação de placas
de sinalização que indiquem a distância a ser percor
rida até o local em que se encontra instalado equipa
mento de fiscalização eletrônico. A segunda desti
na-se a reduzir os pontos correspondentes a cada
tipo de infração, eliminando a infração de natureza
gravíssima. A terceira pretende elevar para cinqüenta
o número de pontos a partir do qual é aplicada a pe
nalidade de suspensão do direito de dirigir, além de
garantir auxílio-desemprego para os motoristas pro
fissionais que atinjam tal pontuação. Por fim, anu
lam-se os pontos que tenham sido conferidos aos mo
toristas profissionais até a data de publicação da lei.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.
A iniciativa do Deputado Argenta cuida de esta

belecer regras para a utilização de equipamentos de
fiscalização eletrônica de trâns~o. Torna obrigatória a
fácil visualização dos equipamentos e a colocação de
sinalização indicativa prévia. Além disso, ordena que
os instrumentos fiscalizadores de velocidade possu
am painel luminoso que informe o condutor da veloci
dade aferida. Finalmente, manda que os governos es
taduais e federal incentivem a substituição de equipa
mentos eletrônicos de fiscalização por rótulas amplas
e ajardinadas.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.
A iniciativa do Deputado Cignachi acresce dois

parágrafos ao art. 280 do Código de Trâns~oBrasilei
ro. O primeiro deles determina que os equipamentos
de fiscalização eletrônica sejam capazes de exibir ao
condutor a velocidade aferida. O segundo estatui que
os equipamentos de controle de velocidade sejam
instalados em decorrência de motivações técnicas,
devendo sua presença na via ser informada ao con
dutor por intermédio de sinalização informativa.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.

11 - Voto do Relator

Projeto de Lei n° 5.886, de 2001:
O projeto pretende arrefecer regras do Código de

Trâns~o Brasileiro que, a rigor, ainda não produziram
efe~os capazes de merecer uma avaliação consentâ
nea. De fato, o sistema de pontuação, previsto na lei,
apenas recentemente começou a ser efetivado pelos
órgãos de trân~o, não havendo como garantir que as
conseqüências de sua aplicação venham a ser tão ne
gativas quanto prevê o autor da proposta em exame.

As modificações sugeridas, em verdade, po
der-se-ia dizer, mais do que arrefecerem aquelas re
gras, inviabilizam sua utilização, posto que o condutor

precisaria cometer nada mais nada menos do que
vinte e cinco infrações graves para estar sujeito à sus
pensão do direito de dirigir. Convenhamos, é muita li
beralidade. Lembre-se, além disso, que o autor tam
bém elimina a figura da infração de natureza gravíssi
ma, atenuando, assim, o tratamento conferido a diver
sas condutas extremamente perigosas. Diga-se, de
passagem, que o projeto não cuida de organizar a es
trutura de penalidades prevista no CTB após a elimi
nação da infração de natureza gravíssima.

A par disso, a proposta premia os motoristas
profissionais com o cancelamento dos pontos que
lhes tenham sido conferidos em decorrência do co
metimento de infrações de trânsito. Trata-se de expe
diente extremamente prejudicial à credibilidade da lei
e que, não bastasse isso, fere o princípio da isonomia,
dado que outros condutores também deveriam ter di
reito a tal benefício.

Finalmente, no que se refere à sinalização de in
dicação de presença de equipamento eletrônico de
fiscalização de trânsito, parece dispensável a suges
tão apresentada, uma vez que o Contran já discipli
nou adequadamente a matéria.

Projeto de Lei nO 6.791, de 2002:
A iniciativa cuida de matéria já regulamentada

pelo Contran. De fato, os equipamentos eletrônicos
medidores de velocidade, como estatui a Resolução
nO 820/96, devem estar presentes apenas nas vias
em que houver sinalização adequada de velocidade.
A localização dos mesmos deve obedecer não ao cri
tério de visibilidade mas aos da engenharia de tráfe
go, com ênfase na segurança viária. Não necessitam
sempre mostrar ao condutor a velocidade apurada, fi
cando essa previsão restrita às barreiras eletrônicas,
que funcionam como redutores de velocidade, por
seu caráter ostensivo. Quanto à substituição de equi
pamentos de fiscalização eletrônica por "rótulas",
basta dizer que em inúmeras situações consta
tar-se-ia a impraticabilidade da medida, vez que inter
venções dessa ordem no sistema viário devem ter
como premissa a existência de alguns outros fatores
além da simples vontade de reduzir-se a velocidade
em determinado trecho da via. A par disso, cumpre
lembrar que nem sempre é objetivo da fiscalização
eletrônica promover a imediata redução da velocida
de, mas aferir o comportamento do conjunto de con
dutores, possibilitando ao órgão de trânsito punir
aqueles que se mostrem descuidados e que, de outra
forma, não seriam alcançados.

Projeto de Lei nO 6.816, de 2002:
Esta iniciativa também procura determinar que

seja obrigatória a exibição, ao condutor, da velocida-

----------_.._.__.".-.
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de aferida pelo equipamento de fiscalização. Além
disso, fixa que a implantação de tais equipamentos
relacione-se a necessidades extraordinárias de segu
rança do tráfego e que sua localização seja indicada
por sinalização informativa.

Trata-se de proposta que visa a reduzir o rol de
equipamentos eletrônicos usados na fiscalização de
trânsito, consagrando o uso da "lombada" ou "barrei
ra" eletrônica, como já se disse, de caráter ostensivo.

O problema aqui, de novo, está em se desconsi
derar a conveniência da fiscalização itinerante ou não
ostensiva, como se fosse ilegítima a atuação do po
der público no sentido de punir os que desrespeitam
os limites de velocidade. Mais uma vez cabe lembrar
que não é permitida a fiscalização eletrônica em vias
onde não há expressa sinalização de limite de veloci
dade. Que mal há, portanto, em examinar o comporta
mento de condutores que se acham bem informados
a respeito da velocidade máxima que devem empre
gar? Impossível negar que a aplicação de multa tem,
sim, um efeito educativo e que o condutor pensará
duas vezes antes de desrespeitar novamente o limite
de velocidade da via. Se alguma autoridade de trânsi
to vem possibilitando o uso indevido dos equipamen
tos eletrônicos de fiscalização, empregando-os como
instrumento de arrecadação, cumpre examinar o
caso em particular, e não desmerecer tal modalidade
de fiscalização como um todo.

Em face do exposto, votamos pela rejeição do
Projeto de Lei nO 5.886, de 2001, do Projeto de Lei nO
6.791, de 2002 edo Projeto de Lei n06.816, de2002.

Sala da Comissão, em 28 de agosto de 2002 . 
Deputado Gonzaga Patriota, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Viação e Transportes, em reu

nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente
o Projeto de Lei nO 5.886/2001 e os de nOs. do 6791/02
e 6816/02, nos termos do Parecer do Relator, Deputa
do Gonzaga Patriota.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Duilio Pisaneschi - Presidente, Osvaldo Reis e Paulo
Gouvêa - Vice-Presidentes, Eliseu Resende, Pedro
Fernandes, Affonso Camargo, Beto Albuquerque,
Albérico Filho, Marcelo Teixeira, João Cóser, Leode
gar Tiscoski, Mário Negromonte, Romeu Queiroz,
Philemon Rodrigues, Gonzaga Patriota e Norberto
Teixeira - titulares, e íris Simões, Gustavo Fruet, Mar
cos Lima, Simão Sessim, José Militão, João Sampaio
e Vivaldo Barbosa - suplentes.

Sala da Comissão, em 20 de novembro de 2002.
- Deputado Duilio Pisaneschi, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 6.034-A, DE 2002
(DO PODER EXECUTIVO)

MSC 39/2002

Altera o parágrafo único do art. 31
da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995,
que dispõe sobre o Plano Real, o Sistema
Monetário Nacional, estabelece as regras
e condições de emissão do REAL e os
critérios para conversão das obrigações
para o REAL, e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Econo
mia, Indústria, Comércio e Turismo, pela
aprovação (relator: Dep. Adolfo Marinho).

(Às Comissões de Economia,
Indústria, Comércio e Turismo; de Finanças
e Tributação; e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

* Projeto inicial publicado no OCO de 14/03/02

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - RELATÓRIO

O Projeto de Lei n° 6.034/02, oriundo do Poder
Executivo, encaminhado ao Congresso Nacional por
meio da Mensagem n° 39, de 24/01/02, altera o pará
grafo único do art. 31 da Lei n° 9.069, de 29 de junho
de 1995, que "Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema
Monetário Nacional, estabelece as regras e condi
ções de emissão do REAL e os critérios para conver
são das obrigações para o REAL, e dá outras provi
dências". De acordo com a proposição em tela, o
mencionado dispositivo da supracitada lei passa a
preconizar que o Banco Nacional de Desenvolvimen
to Econômico e Social - BNDES, na qualidade de
gestor do Fundo de Amortização da Dívida Pública
Mobiliária Federal- FAD, poderá praticar, em nome e
por conta da União, todos os atos necessários à con
secução da venda em bolsa, em mercado de balcão
organizado, ou em mercado de balcão não organiza
do, inclusive firmar os termos de transferência das
ações alienadas, garantindo ampla divulgação, com a
publicação da justificativa e das condições de cada
alienação. O texto vigente desse dispositivo legal só
permite que as ações pertencentes à União deposita
das no Fundo sejam vendidas em bolsa.
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A Exposição de Motivos n° 00222/MF, de
07/11/01, assinada pelos Ministros da Fazenda e do
Planejamento, Orçamento e Gestão, observa que se
encontram atualmente depositadas no FAD várias
ações de propriedade da União, muitas das quais
emitidas por empresas de capital aberto que não
apresentam liquidez suficiente no mercado ou por
empresas de capital fechado que não espelham o real
valor patrimonial da ação em seu patrimônio líquido.
O documento do Executivo registra, em seguida, que
a alienação dessas ações vem sendo dificultada em
virtude da restrição legal de que sua negociação seja
feita somente em bolsas de valores, dado que muitas
dessas ações não apresentam sequer cotação regu
lar nas bolsas, fator que impede a fixação de seu pre
ço mínimo de venda. Nestas condições, a citada
Exposição de Motivos destaca que o projeto em pauta
tem o objetivo de facilitar a alienação daquelas ações,
permitindo que ela se faça também em mercado de
balcão organizado e não organizado, sem compro
meter a transparência que deve reger as operações
que envolvem recursos públicos.

O Projeto de Lei n° 6.034/02 foi distribuído em
04/03/02, pela ordem, às Comissões de Economia,
Indústria e Comércio, de Finanças e Tributação e de
Constituição e Justiça e de Redação, em regime de
tramitação com prioridade. Encaminhada a proposi
ção em tela a esta Comissão em 19/03/02, fomos
honrados com a missão de relatá-Ia. Não se lhe apre
sentaram emendas até o final do prazo regimental
para tanto destinado, em 01/04/02.

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, apreciar a matéria quanto
ao mérito, nos aspectos atinentes às atribuições do
Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regimento
Interno desta Casa.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Somos inteiramente favoráveis à proposição em
pauta, já que ela contribui para a melhoria das condi
ções das contas públicas, fator de grande preocupa
ção para todos nos dias de hoje. Com efeito, ao favo
recer a alienação de ações de propriedade da União
cuja negociação revela-se difícil em bolsas de valo
res, o projeto em tela oferece um mecanismo capaz
de agilizar a troca de ativos pela correspondente re
dução no passivo público, operação que obedece a
uma lógica econômica aceita em todo o mundo e já
bastante utilizada em nosso país nos últimos tempos.
Assim, nada temos a opor a esta iniciativa.

Por todos estes motivos, votamos pela
aprovação do Projeto de Lei n° 6.034, de 2002.

É o voto, salvo melhor juízo.

Sala da Comissão, em 04 de dezembro de
2002. - Deputado Adolfo Marinho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria, Comércio
e Turismo, em reunião ordinária realizada hoje, apro
vou unanimemente o Projeto de Lei n° 6.034/2002,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Adolfo
Marinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Paulo Octávio, Júlio
Redecker e AJex Canziani - Vice-Presidentes, Adol
fo Marinho, Delfim Netto, Edison Andrino, Emerson
Kapaz, Eni Voltolini, Jurandil Juarez, Marcos Cintra,
Maria Abadia, Múcio Sá, Paulo Kobayashi, Ricardo
Ferraço, Rubem Medina, Virgílio Guimarães, Badu
Picanço, Carlito Merss, Francisco Garcia e Lidia Qui
nano

Sala da Comissão, em 4 de dezembro de 2002.
- Deputado Alex Canziani, Vice-Presidente no exer
cício da Presidência.

*PROJETO DE LEI N° 6.381-C, DE 2002
(DO SR. AIRTON DIPP)

Acrescenta o § 6° ao artigo -,o da Lei
n° 8.631, de 04 de março de 1993; tendo
pareceres: da Comissão de Minas e Ener
gia, pela aprovação (relator: DEP.
SALVADOR ZIMBALDI); da Comissão de
Finanças e Tributação, pela adequação fi
nanceira e orçamentária (relator: DEP.
BENITO GAMA); e da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa, com emendas (relator:
DEP. NEY LOPES).

(Às Comissões de Minas e Energia; 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 11-4-02
- Parecer da Comissão de Minas e Energia publica
do no OCO de 11-9-02
- Parecer da Comissão de Finanças e Tributação
publicado no OCO de 28-11-02
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- emendas oferecidas pelo relator (3)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (3)

I - Relatório:

O Projeto de Lei n° 6.381 , de 2002, de autoria do
Deputado Airton Dipp, tem a finalidade de acrescen
tar parágrafo ao artigo 7", da Lei n° 8.631, de 04 de
março de 1993, dispondo que: " o redutor de 25%
(vinte e cinco por cento) sobre o saldo da Conta de
Resultados a Compensar - CRC, será aplicado so
mente após efetivadas as quitações e compensações
autorizadas por esta Lei, limitando-se, a redução, ao
montante do saldo credor remanescente em favor do
concessionário".

Preocupado com a nova realidade do setor elé
trico nacional, em que o processo de privatização re
sultou na transferência da maioria das concessionári
as de energia elétrica estaduais para a iniciativa pri
vada, o nobre Deputado Airton Dipp inseriu o artigo 2°
do projeto de lei, onde o autor, em defesa do interesse
público, estabelece:

"O disposto no parágrafo 6° deste arti
go, só se aplica às empresas concessionári
as de energia elétrica, sob controle direto ou
indireto da União, Estados e Municípios."

O objetivo da proposição, é o de "recu
perar, parcialmente, o equilíbrio econômi
co-financeiro dos concessionários de ener
gia elétrica que tiveram reduzidos seus sal
dos credores na Conta de Resultados a
Compensar - CRC, em razão das altera
ções introduzidas pela Lei nO 8.724, de 28
de outubro de 1993, e, fundamentalmente,
restabelecer a justiça de tratamento isonô
mico às concessionárias de energia elétrica
do país, reiterando-se o respeito aos princí
pios do pacto federativo constitucional de
que nenhuma lei de aplicação imperativa à
toda nação resulte em exceções e/ou discri
minações a qualquer Estado".

Discorre o nobre Deputado Airton Dipp, em
sua justificativa, que as perdas das concessionárias
dos Estados de Goiás, Rio Grande do Sul, São Pau
lo e Alagoas, foram de grande monta e são resultan-

tes da forma de aplicação do redutor de 25% (vinte
e cinco por cento) na Conta de Resultados à Com
pensar - CRC, antes de procedidas as quitações e
compensações autorizadas pela Lei n° 8.631/93, em
decorrência do veto presidencial ao texto original do
Projeto de Lei que resultou na Lei n° 8.724/93, que
havia sido aprovado por unanimidade pelo Congres
so Nacional.

Argumenta o autor que o Projeto de lei nO
6.381/2002 visa não só recompor, com justiça, o patri
mônio das concessionárias que foram prejudicadas
com as alterações introduzidas no projeto que deu
origem à Lei n° 8.631/93 e pela modificação imposta
pela lei n° 8.724/93, mas também resgatar e preser
var toda a contextualização de uma negociação am
pla, democrática e participativa da sociedade brasilei
ra em que a consensual idade entre os diversos seg
mentos foi a pauta aprovada pelo Congresso Nacio
nal sem que houvesse qualquer prejuízo discrimina
tório à União, Estados e Municípios.

É necessário esclarecer que, apesar da extin
ção da Conta de Resultados a Compensar definida
no artigo 7° da lei n° 8.631/93 e da alteração estabele
cida pela lei n° 8.724/93, que introduziu fundamental
mente em seu parágrafo 5° um redutor de 25% (vinte
e cinco por cento) a ser aplicado sobre o total dos cré
ditos de CRC das concessionárias, o presente Proje
to de Lei preserva e mantém tais condições, tanto a
extinção quanto o redutor de 25% da CRC, acrescen
tando tão somente um complemento ao parágrafo 5°,
de forma que o redutor aplicar-se-á após efetivadas
as quitações e compensações autorizadas pela Lei,
dando um tratamento isonômico e igualitário a todas
concessionárias do país.

Quanto ao mérito, a Comissão de Minas e Ener
gia manifestou-se, por unanimidade, pela aprovação
do Projeto, nos termos do parecer favorável do rela
tor, Deputado Salvador Zimbaldi.

Submetido à Comissão de Finanças e Tributa
ção, foi unanimente aprovado, nos termos do parecer
do relator, Deputado Benito Gama, pela adequação fi
nanceira e orçamentária.

Cabe agora, a esta Comissão, analisar a consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da pro
posição, nos termos regimentais.

11 - Voto do Relator

No exame da proposição, não encontramos
qualquer aspecto de inconstitucionalidade, tendo sido
observadas as formalidades relativas à competência
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legislativa da União, à atribuição do Congresso Naci
onal e à iniciativa legislativa.

É necessário, no entanto, aperfeiçoar o Projeto
a fim de observar as prescrições da Lei Complemen
tar n 95/1998, com a redação conferida pela Lei Com
plementar n 107/2001, pelo que apresentamos
Emenda com o objetivo de adequar o texto à boa téc
nica legislativa, sem nenhuma modificação quanto ao
conteúdo ou mérito da matéria.

Nestes termos, a redação dos artigos 1° e 2° do
Projeto de Lei deve ser adaptada para melhor expres
sar seu objetivo, qual seja, o de incluir novos parágra
fos ao artigo 7 da Lei n 8.631/93.

Da mesma forma, não é possível manter-se a
referência à inclusão de um parágrafo de n° 6, já que
houve um parágrafo anteriormente vetado, de mesma
numeração, recomendando-se a sua renumeração,
atendendo ao artigo 12 Inciso 111 alínea C da referida
Lei Complementar.

Por outro lado, o artigo 2° , proposto, deve ser
renumerado como um novo parágrafo do artigo 7 da
Lei 8.631/1993.

Quanto ao artigo 4, do PL 6.381/2002, o mesmo
deve ser suprimido em observância ao disposto no
artigo 9 da Lei Complementar 107/2001.

Pelas razões expendidas, manifestamos nosso
voto no sentido da constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Lei n 6.381, de
2002, na forma das Emendas ora oferecidas.

Sala de Comissão, em 03 de dezembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Relator.

Emenda do Relator
Dê-se ao art. 1° do projeto de lei em epígrafe a

seguinte redação:

"Art. 1° O artigo 7° da Lei n° 8.631, de
04 de março de 1993, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 7° ..

§ 50 -A. O disposto no § 5° aplicar-se-á
somente após efetivadas as quitações e
compensações autorizadas por esta Lei, li
mitando-se, a redução ao montante do sal
do credor que remanescer em favor do con
cessionário.(NR)

Justificativa
Necessidade de adaptação às diretrizes formu

ladas na Lei Complementar n° 95, 1998 e na Lei Com
plementar nO 107, de 2001 que a alterou.

Sala da Comissão, de dezembro de 2002. 
Dep. Ney Lopes, Relator.

Emenda do Relator

Dê-se ao art. 2° do projeto de lei em epígrafe a
seguinte redação:

"Art. 2° O art.7° da Lei n° 8.631, de 04
de março de 1993 passa a viger acrescido
do seguinte parágrafo:

" art. 7° .

§ 5-B. O disposto no § 5-A. deste arti
go aplica-se às empresas concessionárias
de energia elétrica sob o controle direto ou
indireto da União, Estados e Municípios.
(NR)"

Justificativa

Necessidade de adaptação às diretrizes formu
ladas na Lei Complementar n° 95, 1998 e na Lei Com
plementar n° 107, de 2001 que a alterou e à emenda
anteriormente apresentada.

Sala da Comissão , de dezembro de
2002-12-04. - Dep. Ney Lopes, Relator.

Emenda do Relator

Suprima-se o art. 4° do projeto de lei
em epígrafe.

Justificativa

Necessidade de adaptação às diretrizes formu
ladas na Lei Complementar n° 95, 1998 e na Lei Com
plementar n° 107, de 2001 que a alterou.

Sala da Comissão , de dezembro de
2002-12-04.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emendas, do Projeto de Lei
nO 6.381-8/2002, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Ney Lopes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins - Vice-Presidente no exercício da

Presidência, Ney Lopes - Presidente, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,

...•.._---_._--------------
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Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 10 de dezembro de 2002.
- Deputado Jaime Martins, Presidente em exercício.

Emendas Adotadas - CCJR N° 1

Dê-se ao art. 1° do projeto de lei em epígrafe a
seguinte redação:

"Art. 1° O artigo 7° da Lei n° 8.631, de
04 de março de 1993, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 7° ..

§ 50 -A. O disposto no § 5° aplicar-se-á
somente após efetivadas as quitações e
compensações autorizadas por esta Lei, li
mitando-se, a redução ao montante do sal
do credor que remanescer em favor do con
cessionário.(NR)

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Jaime Martins, Presidente em exercício.

N°2

Dê-se ao art. 2° do projeto de lei em epígrafe a
seguinte redação:

"Art. 2° O art.7° da Lei nO 8.631, de 04
de março de 1993 passa a viger acrescido
do seguinte parágrafo:

"art. 7° ..
§ 5-B. O disposto no § 5-A. deste arti

go aplica-se às empresas concessionárias
de energia elétrica sob o controle direto ou
indireto da União, Estados e Municípios .
(NR)"

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Jaime Martins, Presidente em exercício.

N°3

Suprima-se o art. 4° do projeto de lei em epígrafe.

Sala da Comissão, em 10 de dezembro de
2002. - Deputado Jaime Martins, Presidente em
exercício.

*PROJETO DE LEI N° 6.496-A, DE 2002
(Do Sr. Armando Abílio)

Denomina "Viaduto Engenheiro
Ernesto de Souza Diniz" a obra-de-arte
especial localizada na BR-230, Município
de João Pessoa, Estado da Paraíba; ten
do parecer da Comissão de Viação e
Transportes, pela aprovação (relator:
Dep. Marcelo Teixeira).

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

*Projeto inicial publicado no DCD de 18-4-02

PARECER DA COMISSÃO DE
VIAÇÃO E TRANSPORTES

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, elaborado pelo no
bre Deputado Armando Abílio, pretende denominar
"Viaduto Engenheiro Ernesto de Souza Diniz", o via
duto localizado no quilômetro 20 da rodovia BR-230,
no Município de João Pessoa, capital do Estado da
Paraíba.

A reconhecida competência profissional do Sr.
Ernesto Souza Diniz é fato que, segundo o Autor,
fundamenta a homenage m ao destacado servidor
público.

A análise do mérito no que se refere ao sistema
nacional de viação e aos sistemas de transporte em
geral compete a esta Comissão, como determina o
art. 32, inciso XIV, alínea "a" do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. Já o exame do mérito da ho
menagem cívica é responsabilidade da Comissão de
Educação, Cultura e Desportos, conforme a alínea
"g", do inciso VII, do mesmo artigo regimental.

Durante o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto de lei em evidência pretende homena
gear o Engenheiro Ernesto de Souza Diniz, falecido no
dia 07 de fevereiro de 1972, aos 46 anos de idade, ain
da jovem e com muitas possibilidades de continuar os
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excelentes trabalhos que prestou por 17 anos como
servidor público exemplar do Estado da Paraíba.

A proposta em tela encontra amparo no art. 2°
da Lei n° 6.682, de 27 de agosto de 1979, que dispõe
sobre a denominação de vias, obras-de-arte e esta
ções terminais do Plano Nacional de Viação (PNV),
cujo teor encontra-se a seguir:

"Art. 2° Mediante lei especial, e obser
vada a regra estabelecida no artigo anterior,
uma estação terminal, obra-de-arte ou tre
cho de via pode ter, supletivamente, a de
signação de um fato histórico ou de nome
de pessoa falecida que haja prestado rele
vante serviço à Nação ou à Humanidade."

A biografia do Engenheiro Ernesto de Souza Di
niz exposta pela justificação do projeto de lei em
questão fundamenta a homenagem que se pretende
prestar, razão pela qual somos pela Aprovação do
Projeto de Lei n° 6.496/02.

Sala da Comissão, em 11 de junho de 2002. 
Deputado Marcelo Teixeira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n° 6.496/02, nos termos do parecer
do relator, Deputado Marcelo Teixeira.

Participaram da votação os seguintes Deputa-
dos:

Duílio Pisaneschi - Presidente, Osvaldo Reis e
Paulo Gouvêa - Vice-Presidentes, Eliseu Resende,
Pedro Fernandes, Affonso Camargo, Beto Albuquer
que, Albérico Filho, Marcelo Teixeira, João Cóser, Le
odegar Tiscoski, Mário Negromonte, Romeu Queiroz,
Philemon Rodrigues, Gonzaga Patriota e Norberto
Teixeira-titulares, e íris Simões, Gustavo Fruet, Mar
cos Lima, Simão Sessim, José Militão, João Sampaio
e Vivaldo Barbosa - suplentes.

Sala da Comissão, em 20 de novembro de 2002.
- Deputado Duílio Pisaneschi, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 6.523-A, DE 2002
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Dispõe sobre a exploração de servi
ços turísticos e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Econo
mia, Indústria, Comércio e Turismo, pela
rejeição (relator: Dep. Alex Canziani).

(Às Comissões de Economia,
Indústria, Comércio e Turismo; e de

Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11.)

* Projeto inicial publicado no DCD de 25-4-02.

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

SUMÁRIO

- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
COMÉRCIO E TURISMO

PARECER VENCEDOR

I e 11 - Relatório e Voto do Relator

Na reunião de 6-11-02 desta Comissão subme
teu-se à apreciação de seus integrantes o parecer,
elaborado pelo nobre Deputado Paulo Octávio, ao PL
n° 6.523/02, que "Dispõe sobre a exploração de servi
ços turísticos e dá outras providências". Referido pro
jeto preconiza que a concessão de licença para ex
p�oraçãode serviços turísticos, em suas várias moda
lidades, será feita pela Empresa Brasileira de Turismo
(sic) - EMBRATUR, a partir do nível de qualificação
de mão-de-obra empregada, cominando, ainda, ao
Poder Executivo o prazo de 60 dias, contados da pu
blicação da lei, para expedir o respectivo regulamen
to, em que se deverá estabelecer, inclusive, os requi
sitos para habilitação à concessão das licenças.

Em seu Parecer, o nobre Parlamentar concluiu
pela aprovação do projeto em tela, argumentando
que as exigências de um mercado turístico cada vez
mais sofisticado e de uma concorrência cada vez
mais acirrada pressupõem, dentre outros elementos,
o fornecimento de serviços turísticos por empresas
devidamente capacitadas. Neste sentido, o ilustre De
putado considerou apropriado vincular o exercício
das correspondentes atividades à concessão de li
cença por parte da Embratur nos termos da proposi
ção. Apresentou, ainda, emenda de forma a substituir
a menção àquele órgão por uma expressão mais ge
nérica, como forma de contornar possível vício de in
constitucionalidade.

Muito embora respeitemos a posição do insigne
Relator, cremos que a concessão de licença para ex
ploração de serviços turísticos por parte da Embratur
não pode ser baseada no nível de qualificação da
mão-de-obra empregada. Sem dúvida, este é um fa
tor essencial para o sucesso de empreendimento -

" .."._-_._------------_._---
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aliás, de qualquer empreendimento, e não apenas
dos relacionados ao setor turístico -, mas que deve
ser objeto de preocupação exclusiva do respectivo
empresário, e não do Poder Público. A este compete,
ao contrário, definir requisitos objetivos e impessoais
para aquela concessão, referentes, por exemplo, às
instalações, ao histórico comercial de seus titulares,
ou aos mecanismos de informação disponíveis para
os consumidores, dentre outros.

Por estes motivos, votamos pela rejeição do
Projeto de Lei n° 6.523, de 2002.

É o voto, salvo melhor juízo.
Sala da Comissão, em 06 de novembro de

2002. - Deputado Alex Canziani, Relator.
111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria, Comércio
e Turismo, em reunião ordinária realizada hoje, rejei
tou o Projeto de Lei nO 6.523/2002, nos termos do Pa
recer Vencedor do Relator, Deputado Alex Canziani,
absteve-se de votar o Deputado Marcos Cintra. O De
putado Paulo Octávio apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Paulo Octávio, Jú

lio Redecker e Alex Canziani - Vice-Presidentes, Adolfo
Marinho, Delfim Netto, Emerson Kapaz, Eni Voltolini, Ju
randil Juarez, Marcos Cintra, Maria Abadia, Ricardo
Ferraço, Rubem Medina, Virgílio Guimarães, Antônio do
Valle, Badu Picanço, Francisco Garcia, Lidia Quinan,
Ronaldo Vasconcellos e Veda Crusius.

Sala da Comissão, em 6 de novembro de 2002.
- Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO
DEPUTADO PAULO OCTÁVIO

I - Relatório
O Projeto de Lei n° 6.523/02, de autoria do no

bre Deputado José Carlos Coutinho, dispõe sobre a
exploração de serviços turísticos e dá outras provi
dências. Seu art. 1° prevê que a concessão de licença
para exploração de serviços turísticos, em suas vári
as modalidades, será feita pela Empresa Brasileira de
Turismo (sic) - EMBRATUR, a partir do nível de quali
ficação de mão-de-obra empregada. Já o art. 2° de
termina que o Poder Executivo expedirá regulamento
à lei no prazo de 60 dias, contados da sua publicação,
estabelecendo, inclusive, os requisitos para habilita
ção à concessão das licenças.

Em sua justificação, o Autor argumenta que se ve
rifica inequívoca anarquia no setor turístico, de vital im
portância para a economia brasileira. Em sua opinião, o
nexo existente entre turismo, cultura e informações

mostra que esse ramo de atividades vem sendo atendi
do, em larga medida, por empr9sas desqualificadas téc
nica, administrativa e operacionalmente. Assim, sua ini
ciativa tem o objetivo de buscar uma melhoria da disci
plina para a exploração dos serviços turísticos.

O Projeto de Lei n° 6.523/02 foi distribuído em
29-4-02, pela ordem, às Comissões de Economia,
Indústria, Comércio e Turismo e de Constituição e Jus
tiça e de Redação, em regime de tramitação ordinária.
Encaminhado o projeto em pauta a este Colegiado em
29-4-02, recebemos a honrosa missão de relatá-lo.
Não se lhe apresentaram emendas até o final do prazo
regimental para tanto destinado, em 9-5-02.

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Econo
mia, Indústria, Comércio e Turismo, apreciar a maté
ria quanto ao mérito, nos aspectos atinentes às atri
buições do Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do
Regimento Interno desta Casa.

É o relatório.

11 - Voto

A proposição sob comento trata de matéria das
mais relevantes para a economia do Brasil, posto que o
turismo é, hoje, um dos principais geradores de empre
go e renda em nosso país. Desta forma, toda iniciativa
voltada para o aperfeiçoamento de nosso potencial tu
rístico deve merecer da sociedade, em geral, e do Poder
Legislativo, em particular, a atenção e o cuidado própri
os das mais elevadas prioridades nacionais.

É o caso, sem dúvida, do projeto sob análise. De
fato, conquanto o País seja notavelmente competitivo
na indústria turística - mercê de nossas dotações de
belezas naturais e do caráter acolhedor de nosso
povo -, as exigências de um mercado cada vez mais
sofisticado e de uma concorrência cada vez mais acir
rada pressupõem a disponibilidade de uma série de
outros elementos. Dentre estes, destaca-se a existên
cia de infra-estrutura física em boas condições e o for
necimento de serviços turísticos por empresas devi
damente capacitadas.

Neste sentido, é fundamental que se disponha
de instrumentos por meio dos quais o Poder Público
garanta um nível mínimo de qualidade na prestação
dos serviços oferecidos pelas empresas e profissio
nais do ramo turístico. Para tanto, nada mais apropria
do que vincular o exercício das correspondentes ativi
dades à concessão de licença por parte da Embratur.
Estamos seguros de que, desta forma, dar-se-á um
grande passo para o aprimoramento técnico das pes
soas físicas e jurídicas participantes do mercado tu
rístico.
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Julgamos oportuno, entretanto, sugerir peque
na modificação no texto do art. 1° do projeto em pa
uta, de modo a atingir um duplo objetivo. De um
lado, parece-nos incorreta a menção à EMBRATUR
como Empresa Brasileira de Turismo, já que, com a
vigência da Lei n° 8.181/91, a mesma sigla passou
a denotar o Instituto Brasileiro de Turismo. De outra
parte, parece-nos desaconselhável cominar atribui
ções a este órgão público, dado o possível vício de
inconstitucionalidade que daí poderia resultar.
Assim, tomamos a liberdade de oferecer a Emenda
n° 1, de nossa autoria, que substitui a referência à
Embratur pela designação genérica de órgão fede
ral responsável pelo cadastramento e pela fiscaliza
ção das empresas dedicadas à exploração dos ser
viços turísticos.

Por todos estes motivos, votamos pela
aprovação do Projeto de Lei n° 6.523, de 2002, com
a Emenda n° 1, de nossa autoria, em anexo.

É o voto, salvo melhor juízo.
Sala da Comissão, em 27 de junho de 2002.

Deputado Paulo Octávio.

EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:

"Art. 1° A exploração de serviços turís
ticos, em suas várias modalidades, depen
derá de licença a ser concedida pelo órgão
federal responsável pelo cadastramento e
pela fiscalização das empresas dedicadas à
exploração dos mencionados serviços."

Sala da Comissão, em 27 de junho de 2002.
Deputado Paulo Octávio.

*PROJETO DE LEI N° 6.533-A, DE 2002
(Do Sr. João Sampaio)

Dispõe sobre a proibição do uso de
dispositivos de reboque em veículos au
tomotores, cujas dimensões ultrapassem
os limites do pára-choques traseiro do
veículo; tendo parecer da Comissão de
Viação e Transportes pela aprovação,
com substitutivo (relator: Dep. Romeu
Queiroz).

(Às Comissões de Viação e
Transportes; e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54) - Art. 24, li.)

"Projeto inicial publicado no DCD de 20-4-02

PARECER DA COMISSÃO DE
VIAÇÃO E TRANSPORTES

SUMÁRIO

- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

I - Relatório
Sob exame desta Comissão encontra-se o Pro

jeto de Lei n° 6.533, de 2002, que proíbe o uso, em ve
ículos automotores, de engate de reboque cuja di
mensão ultrapasse o limite do pára-choque traseiro.
Em caso de descumprimento da norma, a iniciativa
prevê a aplicação de multa de valor correspondente a
50 UFIR. Segundo o autor, Deputado João Sampaio,
os engates de reboque, peças que ficam salientes na
traseira dos veículos, constituem uma ameaça à se
gurança veicular, de ocupantes e de pedestres.

Não foram apresentadas emendas ao projeto. É
o relatório.

11 - Voto do Relator
A julgar pelo ritmo frenético de instalação de

acessórios para engate de reboque e semi-reboque
nos automóveis de passeio, parece que o brasileiro
anda muito insatisfeito com a capacidade de carga
dos veículos que lhe são oferecidos pela indústria.
Talvez nossos fabricantes devessem explorar mais o
segmento dos furgões, dada a nova e surpreendente
exigência nacional.

Ironias à parte, é evidente que a maioria dos que
vêem equipando seus veículos com o referido aces
sório não tem a menor intenção de tracionar rebo
ques. Trata-se de um modismo que se alimenta, de
um lado, da pretensa imagem esportiva que o equipa
mento conferiria ao veículo e, de outro, da também
pretensa proteção que o engate proporcionaria à tra
seira do automotor, mais especificamente ao
pára-choques.

Óbvio que o fenômeno não deveria despertar a
atenção dessa Casa se o acessório fosse inofensivo,
feio mas inofensivo. Não é.

Permito-me reproduzir dois trechos da matéria
redigida pelo Sr. Fabrício Samahá para a publicação
digital "Best Cars Web Site", a respeito dos perigos
oferecidos pelos dispositivos de engate: "As partes di
anteira e traseira de um automóvel são projetadas
para se deformar em caso de colisão, absorvendo
parte do impacto que seria transferido aos ocupantes.
Um elemento metálico e reforçado, instalado no chas
si ou outra parte estrutural do veículo, torna imprevisí-
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veis a deformação e a absorção do impacto em um
acidente, aumentando as possibilidades de ferimen
tos de região cervical e outros, tanto nos passageiros
do carro que bate quanto do próprio atingido." Conti
nua o resenhista dizendo: "O engate constitui risco
pessoal mesmo com o carro estacionado, pela facili
dade com que pode ferir pernas de pedestres que ca
minham por trás do veículo. E a superfície cromada
adotada em muitos deles gera incômodos - e perigo
sos - reflexos à incidência dos faróis de quem vem
atrás, problema que parecia extinto com a adoção de
pára-choques foscos ou pintados nos automóveis
atuais". Além disso, vale lembrar que em colisões le
ves, que normalmente não teriam conseqüências im
portantes, o automóvel com engate pode ter o assoa
lho rasgado, principalmente se o acessório não for
muito bem instalado.

De relevância destacar que, no início do ano, a
Associação Brasileira de Engenharia Automotiva 
AEA encaminhou ao Denatran uma proposta para re
gulamentar o uso desses acessórios, enfatizando os
problemas acima relacionados.

De nossa parte, acreditamos que o projeto de lei
em exame chega em boa hora. Sua redação talvez
não seja a mais apropriada mas sua intenção é elo
giável. Tomamos a liberdade, portanto, de oferecer a
esta Comissão um texto alternativo, incorporando a
matéria ao Código de Trânsito Brasileiro.

Em nossa sugestão, não proibimos o uso do
acessório mas ressaltamos a necessidade de que o
mesmo seja escamoteável ou retrátil, de sorte a per
mitir que não haja saliências para além do pára-cho
ques traseiro do veículo, quando este não estiver pu
xando reboque ou semi-reboque. Em conseqüência,
recomendamos que o Contran estabeleça especifica
ções para os dispositivos de engate, de maneira que
a indústria e os usuários possam respeitar a nova re
gra. Finalmente, previmos penalidade para aqueles
que, não estando rebocando outro veículo, deixarem
saliente o dispositivo de engate. Quanto aos que con
tinuarem a usar o engate fixo, cremos que o art. 230,
XII, do CTB já lhes daria o adequado tratamento.

Feitas essas considerações, voto pela aprova
ção do Projeto de Lei n° 6.533, de 2002, na forma do
substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, em 22 de maio de 2002. 
Deputado Romeu Queiroz, Relator.

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI N° 6.533, DE 2002

Altera o Código de Trânsito Brasilei
ro, dispondo sobre o uso de dispositivo de
engate para reboque ou semi-reboque.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 9.503, de 1997, que institui o Có

digo de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar acrescida
dos seguintes dispositivos:

"Art. 109-A O emprego de dispositivo
de engate para reboque ou semi-reboque
somente será permitido se escamoteável ou
retrátil tal acessório, sendo proibido, quando
não estiver em uso, permanecer saliente em
relação ao pára-choques traseiro do veiculo.

Parágrafo único. O Contran estabele
cerá as especificações dos dispositivos de
engate para reboque ou semi-reboque.
(NR)"

"Art. 230 ..
XXIII - com dispositivo de engate para

reboque ou semi-reboque saliente em rela
ção ao pára-choques traseiro, quando não
estiver em uso.

Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do

veículo para regularização. (NR)"

Art. 2° Esta lei entra em vigor cento e oitenta
dias após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 22 de maio de 2002. 
Deputado Romeu Queiroz, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n° 6.533/02, com substitutivo, nos ter
mos do parecer do relator Deputado Romeu Queiroz.

Participaram da votação os seguintes Deputados:
Duílio Pisaneschi - Presidente, Osvaldo Reis e

Paulo Gouvêa - Vice-Presidentes, Eliseu Resende,
Pedro Fernandes, Affonso Camargo, Beto Albuquer
que, Albérico Filho, Marcelo Teixeira, João Cóser, Le
odegar Tiscoski, Mário Negromonte, Romeu Queiroz,
Philemon Rodrigues, Gonzaga Patriota e Norberto
Teixeira-titulares, e íris Simões, Gustavo Fruet, Mar
cos Lima, Simão Sessim, José Militão, João Sampaio
e Vivaldo Barbosa - suplentes.

Sala da Comissão, em 20 de novembro de 2002.
- Deputado Duílio Pisaneschi, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera o Código de Trânsito Brasilei
ro, dispondo sobre o uso de dispositivo
de engate para reboque ou semi-reboque.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 9.503, de 1997, que institui o Có

digo de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar acrescida
dos seguintes dispositivos:

"Art. 109-A O emprego de dispositivo
de engate para reboque ou semi-reboque
somente será permitido se escamoteável ou
retrátil tal acessório, sendo proibido, quando
não estiver em uso, permanecer saliente em
relação ao pára-choques traseiro do veículo.

Parágrafo único. O Contran estabele
cerá as especificações dos dispositivos de
engate para reboque ou semi-reboque.
(NR)"

"Art. 230 ..

XXIII - com dispositivo de engate para
reboque ou semi-reboque saliente em rela
ção ao pára-choques traseiro, quando não
estiver em uso.

Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do

veículo para regularização. (NR)"

Art. 2° Esta lei entra em vigor cento e oitenta
dias após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 20 de novembro de
2002. - Deputado Duílio Pisaneschi, Presidente.

*PROJETO DE LEI W 6.955-A, DE 2002
(Do Senado Federal)

PLS 139/2000

Altera a redação dos §§ r e 80 do
art. 54 da Lei n° 8.884, de 11 de junho de
1994, que transforma o Conselho Admi
nistrativo de Defesa Econômica - Cade,
em Autarquia, dispõe sobre a preven
ção e repressão às infrações contra a
ordem econômica e dá outras providên
cias; tendo parecer da Comissão de
Economia, Indústria, Comércio e Turis
mo, pela aprovação (relator: Dep. Mar
cos Cintra) .

(Às Comissões de Economia,
Indústria, Comércio e Turismo; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11.)

.. Projeto inicial publicado no OCO de 29-6-02

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Submete-se ao exame desta Comissão a propo
sição epigrafada, que objetiva, através da alteração
dos dispositivos cttados, eliminar a aprovação de atos
de concentração, pelo CADE, em virtude de decurso
de prazo, e também estabelecer prorrogação, por um
período, do prazo estabelecido no § 6° do art. 54 da
Lei n° 8.884, de 1994.

A matéria é oriunda do Senado Federal e resulta
de projeto apresentado pelo ínclito Senador Pedro Si
mon e aprovado, em instância terminativa, pela douta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da
quelaCasa.

Em seu parecer, aquele Colegiado enfatiza a
contribuição do projeto para o aperfeiçoamento da
Lei n° 8.884, em especial no que se refere à aboli
ção da aprovação automática por decurso de prazo.
Com muita razão, por sinal, o ilustre Autor argu
menta que a intensidade dos processos de concen
tração nos tempos atuais torna extremamente peri
gosa a prática vigente, que pressupõe desídia dos
órgãos defensores da atividade econômica, quando
o que ocorre, efetivamente, é o aumento dos casos
a analisar e a complexidade dos processos corres
pondentes.

Na Câmara dos Deputados, a proposição foi
distribuída à Comissão de Economia, Indústria, Co
mércio e Turismo e à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, tendo-nos sido dada a honra
de relatar a matéria neste primeiro Colegiado.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição, de caráter meritório e bastante
oportuno, vem reconhecer a complexidade que envol
ve os processos de concentração de empresas, em
suas diversas modalidades, e seu impacto sobre a
atividade econômica em regime de concorrência.

Mais do que celeridade, o que se exige em tais
casos são a profundidade da análise e a imparcialida
de do julgamento, condições imprescindíveis ao exa
me de procedimentos de tal forma importantes e in
trincados. Sob este aspecto, nada mais justo do que
as alterações propostas aos parágrafos 7° e 8° do art.
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54 da Lei n° 8.884, que, ao nosso entendimento,
dar-Ihe-ão maior eficácia, contribuindo, destarte, para
a manutenção da atividade econômica dentro dos pa
râmetros delimitados pela nossa Carta Magna.

Em face do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei n° 6.955, de 2002.

Sala da Comissão, em 22 de novembro de 2002.
- Deputado Marcos Cintra, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria, Comércio
e Turismo, em reunião ordinária realizada hoje, apro
vou unanimemente o Projeto de Lei nO 6.955/2002,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Marcos
Cintra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Corauci Sobrinho - Presidente, Paulo Octávio,
Júlio Redecker e Alex Canziani - Vice-Presidentes,
Adolfo Marinho, Delfim Netto, Edison Andrino, Emer
son Kapaz, Eni Voltolini, Jurandil Juarez, Marcos Cin
tra, Maria Abadia, Múcio Sá, Paulo Kobayashi, Ricar
do Ferraço, Rubem Medina, Virgílio Guimarães, Badu
Picanço, Carlito Merss, Francisco Garcia e Lidia Qui
nano

Sala da Comissão, em 4 de dezembro de 2002.
- Deputado Alex Canziani, Vice-Presidente no exer
cício da Presidência.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.467-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 942/2001
MSC 732/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Movimento Comunitário Com Rádio
Local Ouro VelholFM, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária, na cidade de Ouro Velho, Estado
da Paraíba; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Dep. Inaldo
Leitão) .

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (ART. 54».

"Projeto inicial publicado no OCO de 27-12-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática elaborou, na forma regimental, o
presente Projeto de Decreto Legislativo n° 1.467, de
2001, destinado a aprovar o ato a que se refere a Por
taria n° 64, de 22 de fevereiro de 2001 , que autoriza a
Associação Movimento Comunitário Com Rádio Lo
cai Ouro Velho/FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária, na cidade de Ouro Velho, Estado
da Paraíba.

O projeto vem a esta Comissão para fins do dis
posto no art. 54, inciso I, do Regimento Interno.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

De acordo com o art. 32, inciso 111, alínea a, do
Regimento Interno, compete à Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação examinar a proposição
sob os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

Nesse passo, nada obsta a tramitação do proje
to, haja vista que estão observados os requisitos es
tabelecidos nos arts. 21, inciso XII, alínea a, 49, inciso
XII, e 223 da Constituição Federal, que tratam da
competência do Congresso Nacional para apreciar os
atos de iniciativa do Poder Executivo, pertinentes à
outorga e renovação de concessão, permissão e au
torização para o serviço de radiodifusão sonora e de
imagens e de sons.

O projeto guarda conformidade com o ordena
mento jurídico do País. A técnica legislativa está de
acordo com a Lei Complementar n° 95, de 26 de feve
reiro de 1998.

Isto posto, o voto é pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.467, de 2001.

Sala da Comissão, em 21 de novembro de 2002.
- Deputado Inaldo Leitão, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
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e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.467/2001, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara 

Vice-Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.496-A, DE 2001

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

TVR 471/2000
MSC 1607/2000

Aprova o ato que outorga permissão
à Milano FM Ltda., para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Brasi
lândia do Sul, Estado do Paraná; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: Dep. Osmar Serraglio).

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

*Projeto inicial publicado no DCD de 26-2-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório
O projeto de decreto legislativo em epígrafe, de

autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, visa a aprovar o ato constante
da Portaria n° 596, de 4 de outubro de 2000, que ou
torga permissão à Milano Ltda., pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Brasilândia do Sul, Estado do Paraná.

O ato de autorização referido foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional pelo Senhor Pre
sidente da República por meio da Mensagem nO
1607/00, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

A Mensagem Presidencial vem acompanhada
de Exposição de Motivos do Ministro de Estado das
Comunicações, na qual informa que o assunto foi sub
metido aos órgãos competentes, tendo sido as conclu
sões no sentido que a mencionada entidade satisfaz
as exigências da legislação que rege a matéria.

Em face do disposto no § 3° do art. 223 da Cons
tituição Federal, a matéria foi encaminhada para deli
beração do Congresso Nacional.

Compete a esta Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação o exame da constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa, conforme o dis
posto no art. 32, inciso 11, alínea "a" e art. 45, inciso 111,
do Regimento Interno.

É o relatório.
11- Voto do Relator

No que tange à constitucionalidade formal, o
projeto sob exame atende à exigência contida no art.
49, inciso XII, da Constituição, tendo em vista que a
apreciação dos atos de concessão de emissoras de
rádio constitui matéria reservada à competência ex
clusiva do Congresso Nacional, devendo ser veicula
da por meio de decreto legislativo.

Sob o aspecto de constitucionalidade material,
a proposição encontra arrimo nos arts. 220 a 223 da
Lei Maior, que cuidam das normas relativas à comuni
cação social.

Quanto à juridicidade, constatamos que o proje
to não fere princípios consagrados pelo Direito.

No que respeita à técnica legislativa, também,
não há reparos a serem feitos.

Pelas razões precedentes, manifesto-me pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla
tiva do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.496, de
2001.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002. 
Deputado Osmar Serraglio, Relator
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.496/2001 , nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara 
Vice-Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.532-A, DE 2001

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

TVR 818/2001
MSC 565/2001

Aprova o ato que autoriza a Funda
ção Técnico Científico para o Desenvolvi
mento Comunitário de Alhandra
FTCDCA, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Alhandra, Estado da Paraíba; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: Dep. Inaldo Leitão) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 22-11-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

1- Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 232, de 18 de abril de 2001, que auto
riza a Fundação Técnico Científico para o Desenvolvi
mento Comunitário de Alhandra - FTCDCA a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, na cidade de
Alhandra, Estado da Paraíba.

De competência conclusiva das comissões, a
Mensagem n° 565/01 foi apreciada primeiramente, no
mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, que aprovou parecer favo
rável, apresentando o projeto de decreto legislativo
em epígrafe.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão e Constituição e Justiça e de Redação
se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos dos artigos 49, XII e 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nO
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
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gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.532,
de 2001.

Sala da Comissão, em 21 de novembro de 2002.
- Deputado Inaldo Leitão, Relator.,

'" - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.532/2001 , nos termos do Parecer do Relator, De
putado Inaldo Le~ão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice-Presi
dente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio Nunes
Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto
Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio
Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo Le~ão,

José Antonio Almeida, José Dirceu, José Genoíno,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vianna,
Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.641-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1152/2001
MSC 997/2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Itabaiana FM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Itabaia
na, Estado da Paraíba; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: Dep.
Inaldo Leitão).

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54»

*Projeto inicial publicado no OCO de 05/04/02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório
O projeto de decreto legislativo em epígrafe, de

autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, visa a aprovar o ato constante
da Portaria n° 441 , de 7 de agosto de 2001, que outor
ga permissão à Rádio Itabaiana FM Ltda., para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem dire~o de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Itabaiana, Estado da Paraíba.

O ato de autorização referido foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional pelo Senhor Pre
sidente da República por meio da Mensagem n°
997/01, nos termos do art. 49, incisos X e XII, combi
nado com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

A Mensagem Presidencial vem acompanhada
de Exposição de Motivos do Ministro de Estado das
Comunicações, na qual informa que o assunto foi sub
metido aos órgãos competentes, tendo sido as conclu
sões no sentido que a mencionada entidade satisfaz
as exigências da legislação que rege a matéria.

Em face do disposto no § 3° do art. 223 da Cons
tituição Federal, a matéria foi encaminhada para deli
beração do Congresso Nacional.

Compete a esta Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação o exame da constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa, conforme o dis
posto no art. 32, inciso 11, alínea "a" e art. 45, inciso 111,
do Regimento Interno.

É o relatório.
" - Voto do Relator

No que tange à constitucionalidade formal, o
projeto sob exame atende à exigência contida no art.
49, incisos X e XII, da Constituição, tendo em vista
que a apreciação dos atos de concessão de emisso
ras de rádio constitui matéria reservada à competên
cia exclusiva do Congresso Nacional, devendo ser ve
iculada por meio de decreto legislativo.

Sob o aspecto de constitucionalidade material,
a proposição encontra arrimo nos arts. 220 a 223 da
Lei Maior, que cuidam das normas relativas à comuni
cação social.

Quanto à juridicidade, constatamos que o proje
to não fere princípios consagrados pelo Dire~o.

No que respeita à técnica legislativa, também,
não há reparos a serem feitos.

-".--_.__.._------------------
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Pelas razões precedentes, manifesto-me pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo nO 1.641 ,de 2002.

Sala da Comissão, em 21 de novembro de 2002.
- Deputado Inaldo Leitão, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.641/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice-Presi
dente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio Nunes
Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto
Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio
Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo Leitão,
José Antonio Almeida, José Dirceu, José Genoíno,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vianna,
Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.642-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia Comunica
ção e Informática)

TVR 1155/2001
MSC 997/2001

Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Lageado de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Vila Velha, Estado do Espírito
Santo; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (Relator: Dep. Bispo Rodrigues).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de 05/04/02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator

- parecer da Comissão
I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 445, de 7 de agosto de 2001 , que ou
torga permissão ao Sistema Lageado de Comunica
ção Uda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Vila Ve
lha, Estado do Espírito Santo.

De competência conclusiva das comissões, a
Mensagem n° 997/01 foi apreciada primeiramente, no
mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, que aprovou parecer favo
rável, apresentando o projeto de decreto legislativo
em epígrafe.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão e Constituição e Justiça e de Redação
se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos dos artigos 49, XII e 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar nO 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.642, de 2002.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de
2002. - Deputado Bispo Rodrigues, Relator.
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111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Re

dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.642/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Bispo Rodrigues.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara 

Vice-Presidente, Alceu Col/ares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pel/egrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.698-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR N° 40012000
MSC N° 1.503/2000

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada a Freqüencial - Empreen
dimentos de Comunicação Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Maringá, Esta
do do Paraná; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (relator: Deputado
Osmar Serraglio).

(À comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54».

* Projeto inicial publicado no OCO de 24-5-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO
- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Pelo projeto de decreto legislativo acima epigra
fado, aprova-se o ato constante do Decreto de 13 de
outubro de 2000, que renova, a partir de 1° de maio
de 1994, a concessão outorgada a Freqüencial 
Empreendimentos de Comunicação Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Maringá, Estado do Paraná. O De
creto aqui referido chegou a esta Casa por meio da
Mensagem n° 1503 , de 2000, do Poder Executivo.

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão examinar os projetos,
quanto à constitucionalidade, á juridicidade e à técni
ca legislativa. Por outro lado, impende ao Congresso
Nacional apreciar os atos de concessão e renovação
de emissoras de rádio e televisão (art 49, XII, da
Constituição Federal).

O Projeto de Decreto Legislativo n° 1.698, de
2002, é constitucional, jurídico e de boa técnica legis
lativa.

Ante o exposto, este Relator vota pela constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Decreto Legislativo n° 1.698, de 2002.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2002. - De
putado Osmar Serraglio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.698/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice-Presi
dente, Alceu Col/ares, Aldir Cabral, Aloysio Nunes
Ferreira, André Benassi, Asdrúbal Bentes, Augusto
Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio
Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo Leitão,
José Antonio Almeida, José Dirceu, José Genoíno,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhaigh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroní Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pel/egrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vianna,
Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalrna
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,

----_.._----------,-----
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Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.730 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 969/2001
MSC 740/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Tancredo Neves
ACOMTANE a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (relator: DEP. INALDO LEITÃO) .

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

* Projeto inicial publicado no DCD de 24-5-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata - se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, que aprova o ato a que se
refere a Portaria n° 61, de 22 de fevereiro de 2001,
que autoriza a Associação Comunitária Tancredo
Neves - ACOMTAN E a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Cajazeiras, Estado
da Paraíba.

De competência conclusiva das comissões, a
Mensagem n° 740/01 foi apreciada primeiramente, no
mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, que aprovou parecer favo
rável, apresentando o projeto de decreto legislativo
em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão e Constituição e Justiça e de Redação
se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos dos artigos 49, XII e 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não con
traria preceitos ou princípios da Constituição em vi
gor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando - se perfeitamen
te às normas estabelecidas pela Lei Complementar
n° 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n°
107, de 2001 .

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.730,
de 2002.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2002.
- Deputado Inaldo Leitão, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Re

dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.730/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
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Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.808 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1405/2001
MSC 1354/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação dos Moradores de Boa Ventura 
AMBOVEN a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Boa Ventura, Estado da Paraíba;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (relator: DEP.INALDO LEITÃO).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de 23-5-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Através da Mensagem n° 1.354, de 2001 , o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato a que se refe
re a Portaria nO 512, de 24 de agosto de 2001, que au
toriza a Associação dos Moradores de Boa Ventura
AMBOVEN a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Boa Ventura, Estado da Paraíba.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimemente, aprovou o parecer
do Relator, Deputado José Rocha, nos termos do
anexo projeto de decreto legislativo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Na forma do art. 32, inciso 111, alínea a, do Regi
mento Interno, compete à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação o exame dos aspectos consti
tucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legis
lativa das proposições sujeitas à apreciação da Câ
mara ou de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Constituição,
dispõe:

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens;"

Nessa linha de raciocínio, diz o art. 48, XII:

"Art. 48. É da competência exclusiva
do Congresso Nacional:

XII - apreciar os atos de concessão e
renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;"

Finalmente, rezam os §§ 1°, 3° e 5° do art. 223
da mesma Constituição:

"Art. 223. Compete ao Poder Executi
vo outorgar e renovar concessão, permissão
e autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementariedade dos siste
mas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar
do recebimento da mensagem.

§ 3° O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

§ 5° O prazo da concessão ou permis
são será de dez anos para as emissoras de
rádio e de quinze para as de televisão."

Como se vê, a proposição em tela está confor
me as disposições constitucionais transcritas, não
havendo ainda óbice que vulnere a sua juridicidade
e legalidade. Está também atendida a boa técnica
legislativa, com a observância das normas da Lei
Complementar n° 95, de 1998.
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Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.808, de 2002.

Sala da Comissão, 21 novembro de 2002. -
Deputado Inaldo Leitão, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.808/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno' José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vjan
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Atila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.848 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1137/2001
MSC 994/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural Comunitária de Pedreiras a
executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Pedrei
ras, Estado do Maranhão; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (relator:
DEP. PAULO MAGALHÃES).

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

*Projeto inicial publicado no DCD de 30-5-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata - se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 377, de 11 de julho de 2001, que auto
riza a Associação Cultural Comunitária de Pedreiras a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Pefreiras, Estado do Maranhão.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

\I - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando - se perfeitamen
te às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
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gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.848,
de 2002.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2003. 
Deputado Paulo Magalhães, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.848/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Paulo Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice
Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio Nu
nes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.856 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e informática)

TVR 1.347/2001
MSC 1.247/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Renascer a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Jacaraú, Esta
do da Paraíba; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (relator: DEP.
INALDO LEITÃO).

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

* Projeto inicial publicado no DCD de 30-5-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Através da Mensagem n° 1.247, de 2001, o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato constante da
Portaria n° 483, de 27 de agosto de 2001 , que autori
za a Associação Comunitária Renascer a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ja
caraú, Estado da Paraíba.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimente, aprovou o parecer do
Relator, o nobre Deputado Jorge Tadeu Mudalen,
nos termos do anexo projeto de decreto legislativo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Na forma do art. 32, 111, alínea "a", do Regimento
Interno, compete à COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO o exame dos aspectos
constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica
legislativa das proposições sujeitas à apreciação da
Câmara ou de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, "a", da Constituição,
dispõe:

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens;"

Nesta linha de raciocínio, diz o art. 49, XII:

"Art. 49. É da competência exclusiva
do Congresso Nacional:

XII - apreciar os atos de concessão e
renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;

Finalmente, rezam os §§ 1°, 3° e 5° do art. 223
da mesma Constituição:

"Art. 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão e

-------------- -------'"_..•.•"._.. '"-
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autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementariedade dos siste
mas privado, público e estatal.

§ 1°. O Congresso Nacional apreciará
o ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a con
tar do recebimento da mensagem.

§ 3°. O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

§ 5°. O prazo da concessão ou permis
são será de dez anos para as emissoras de
rádio e de quinze para as de televisão."

Como se vê, a proposição em tela está confor
me as disposições constitucionais transcritas, não
havendo ainda óbice que vulnere a sua juridicidade
e legalidade, estando também atendida a boa técni
ca legislativa, observadas, outrossim, as normas da
Lei Complementar n° 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.856, de 2002.

Sala da Comissão, 21de novembro de 2002.
Deputado Inaldo Leitão, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.856/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice
Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio Nu
nes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,

Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.882 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1.596/2002
MSC 47/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Movimento Social, Artístico e Cultu
ral Rádio Comunitária Alternativa FM de
Siqueira Campos a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Siqueira Campos, Estado
do Paraná; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: DEP. OSMAR
SERRAGLlO).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de 30-5-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Através da Mensagem n° 47, de 2002, o Senhor
Presidente da República submete ao Congresso Naci
onal, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato constante da Por
taria n° 688, de 14 de novembro de 2001 , que autoriza
a Associação Movimento Social, Artístico e Cultural
Rádio Comunitária Alternativa FM de Siqueira Campos
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Siqueira Campos, Estado do Paraná.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimente, aprovou o parecer do
Relator, o nobre Deputado ROBÉRIO ARAÚJO, nos
termos do anexo projeto de decreto legislativo.

É o relatório.
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11- Voto do Relator

Na forma do art. 32, 111, alínea "a", do Regimento
Interno, compete à COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO o exame dos aspectos
constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica
legislativa das proposições sujeitas à apreciação da
Câmara ou de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Constituição,
dispõe:

"Art. 21 . Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens;"

Nesta linha de raciocínio, diz o art. 49, XII:

"Art. 49. É da competência exclusiva
do Congresso Nacional:

XII - apreciar os atos de concessão e
renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;

Finalmente, rezam os §§ 1°, 3° e 5° do art. 223
da mesma Constituição:

"Art. 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementariedade dos siste
mas privado, público e estatal.

§ 1°. O Congresso Nacional apreciará
o ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a con
tar do recebimento da mensagem.

§ 3°. O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

§ 5°. O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão."

Como se vê, a proposição em tela está confor
me as disposições constitucionais transcritas, não ha
vendo ainda óbice que vulnere a sua juridicidade e le
galidade, estando também atendida a boa técnica le
gislativa, observadas, outrossim, as normas da Lei
Complementar nO 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.882, de 2002.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2002.
- Deputado Osmar Serraglio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.882/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.887 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1.639/2002
MSC 95/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Rural de Guarabi
ra Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade
de Guarabira, Estado da Paraíba; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: DEP. INALDO LEITÃO).

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

*Projeto inicial publicado no DCD de 30-5-02

,-------------,._""."',.."."._..",----'-_...,,....,---",~." ..
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata - se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 1° de fevereiro de 2002, que renova a
concessão outorgada à Rádio Rural de Guarabira
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Guarabira, Estado da
Paraíba.

De competência conclusiva das comissões, a
Mensagem n° 95/02 foi apreciada primeiramente, no
mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, que aprovou parecer favo
rável, apresentando o projeto de decreto legislativo
em epígrafe.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão e Constituição e Justiça e de Redação
se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos dos artigos 49, XII e 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando - se perfeitamen
te às normas estabelecidas pela Lei Complementar
n° 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n°
107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido

da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO 1.887,
de 2002.

Sala da Comissão, em 21de novembro de 2002.
- Deputado Inaldo Leitão, Relator

'" - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.887/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inalelo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vjan
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Atila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.906 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1547/2002
MSC 6/2002

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Rádio Comunitária Mensagem FM a
executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Rio Novo
do Sul, Estado do Espírito Santo; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa (r&
Iator: Dep. Ricardo Ferraço) .

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

"Projeto inicial publicado no OCO de 05-6-02
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*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.916 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1687/2002
MSC 11912002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Rádio Comunitária de Pocinhos
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária, na cidade de Poci
nhos, Estado da Paraíba; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (relator:
DEP.INALDO LEITÃO).

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

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.906/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Ricardo Ferraço.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice
Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio Nu
nes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inal
do Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José
Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan,
Murilo Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad,
Oliveira Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Re
nato Vianna, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê
Cobra, Átila Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Spe
rafico, Djalma Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja,
Gilmar Machado, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro,
João Matos, Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro
Benevides, Pedro Irujo, Professor Luizinho e Wilson
Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO 111 - Parecer da Comissão
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO
- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório
Trata - se de Projeto de Decreto Legislativo, de

autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 377, de 31 de julho de 2000, que auto
riza a Associação de Rádio Comunitária Mensagem
FM a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecerfavorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não con
traria preceitos ou princípios da Constituição em vi
gor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando - se perfeitamen
te às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.906, de 2002.

Sala da Comissão, em 20 de novembro de 2003.
- Deputado Ricardo Ferraço, Relator.
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Pelo Projeto de Decreto Legislativo acima epi
grafado, aprova - se o ato constante da Portaria nO
758, de 06 de dezembro de 2001, que autoriza a
Associação de Rádio Comunitária de Pocinhos a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Pocinhos, Estado da Paraíba. A Portaria n° 758,
de 06 de dezembro de 2001, aqui referida, chegou a
esta Casa através da Mensagem n° 119, de 2002, do
Poder Executivo.

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão examinar os projetos,
quanto à constitucionalidade, à juridicidade e à técni
ca legislativa. Por outro lado, impede ao Congresso
Nacional apreciar os atos de concessão e renovação
de emissoras de rádio e televisão( art. 49, XII, da
Constituição Federal).

O Projeto de Decreto Legislativo n° 1.916, de
2002, é constitucional, jurídico e de boa técnica le
gislativa.

Ante o exposto, este Relator vota pela constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Decreto Legislativo n° 1.916, de 2002.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2002.
Deputado Inaldo Leitão, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.916/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo

Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.920 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1711/2002
MSC 143/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Rádio Comunitária Liberdade
92,1 FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Ibatiba, Estado do Espírito Santo;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (relator: DEP. RICARDO
FERRAÇO).

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

*Projeto inicial publicado no DCD de 06-6-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata - se de projeto de decreto legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante da
Portaria n° 795, de 14 de dezembro de 2001, que au
toriza a Associação de Rádio Comunitária Liberdade
92,1 FM a executar, pelo prazo de três anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Ibatiba, Estado do Espírito Santo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
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Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o proje
to de decreto legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Podemos, ainda, constatar que o projeto em
exame não contraria preceitos ou princípios da Cons
tituição em vigor, nada havendo, pois, a objetar no to
cante à sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando - se perfeitamen
te às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.920,
de 2002.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2003. 
Deputado Ricardo Ferraço, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 1.920/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Ricardo Ferraço.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice
Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio Nu
nes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree-

nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.930 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1326/2001
MSC 1203/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Palmas a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Palmas, Estado
do Paraná; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: DEP. OSMAR
SERRAGLlO).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 14-6-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata - se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 464, de 22 de agosto de 2001 , que au
toriza a Associação Comunitária de Palmas a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Palmas, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de

., ,,----_..-.•..,-,._-,-------------
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Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando - se perfeitamen
te às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.930,
de 2002.

Sala da Comissão, em 21 de novembro de
2003. - Deputado Osmar Serraglio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.930/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree-

nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado NEY LOPES, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.932 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1331/2001
MSC 1236/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Diamantense de Radiodifusão Co
munitária a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Diamante, Estado da Paraíba; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: DEP.INALDO LEITÃO).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 14-6-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório
Pelo projeto de decreto legislativo acima epigra

fado, aprova - se o ato constante da Portaria n° 471,
de 22 de agosto de 2001, que autoriza a Associação
Diamantinense de Radiodifusão Comunitária a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Diamante, Estado da Paraíba. A referida Porta
ria chegou a esta Casa através da Mensagem n°
1.236, de 2001 , do Poder Executivo.

11 - Voto do Relator
Cabe a esta Comissão examinar os projetos

quanto à constitucionalidade, à juridicidade e à técni-
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ca legislativa. Por outro lado, impende ao Congresso
Nacional apreciar os atos de concessão e renovação
de emissoras de rádio e televisão (art. 49, XII, da
Constituição Federal).

O projeto de decreto legislativo em exame é
constitucional, jurídico e de boa técnica legislativa.

Ante o exposto, este Relator vota pela constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Decreto Legislativo n° 1.932, de 2002.

Sala da Comissão, em 21 de novembro de
2002. - Deputado Inaldo Leitão, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.932/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.946 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1571/2002
MSC 3012002

Aprova o ato que outorga conces
são à Rede Brasileira de Rádio e Televi
são Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade
de Igarapé - Miri, Estado do Pará; tendo
parecer da Comissão de Constituição e

Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: DEP. GERSON PERES).

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

"Projeto inicial publicado no OCO de 8-6-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

O Senhor Vice - Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da República, usan
do das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso
IV, e 223, caput, da Constituição, e 34, § 10, da Lei n°
4.117, de 27 de agosto de 1962, e tendo em vista o
disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de
31 de outubro de 1963, baixou o Decreto de 15 de ja
neiro de 2002, outorgando à Rede Brasileira de Rádio
e Televisão Ltda, concessão para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, na cidade de
Iguarapé - Mirim, Estado do Pará. A referida conces
são outorgada observou ao que dispõe o art. 29 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova
do pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n° 1.720,
de28 de novembro de 1995. A Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, com base no
parecer do Relator, Deputado Robério Araújo, apro
vou o Projeto de Decreto Legislativo n° 1.946/2000,
que homologa o ato constante do Decreto de 15 de ja
neiro de 2002.

É o relatório.

11- Voto

Considerando a legitimidade do ato do Senhor
Vice - Presidente da República, no exercício do cargo
de Presidente da República, considerando finalmente
a decisão da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, o nosso parecer é pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla
tiva do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.946/2000.

Sala da Comissão, em 20 de novembro de 2002.
- Deputado Gerson Peres, Relator.

---_._.._---
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.946/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Gerson Peres.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara 
Vice - Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloy
sio Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Ben
tes, Augusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sa
1es' Dr. Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres,
Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan,
Murilo Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad,
Oliveira Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Re
nato Vianna, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê
Cobra, Átila Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Spe
rafico, Djalma Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja,
Gilmar Machado, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro,
João Matos, Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro
Benevides, Pedro Irujo, Professor Luizinho e Wilson
Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.963 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação E Informática)

TVR 1267/2001
MSC 1067/2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio e Televisão Espíri
to Santo (RTVIES) para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Vitória, Estado do Espírito
Santo; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: DEP.
RICARDO FERRAÇO).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 21/06/02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata - se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 1° de outubro de 2001 , que renova, por de
dez anos anos, a partir de 1° de novembro de 1993, a
concessão outorgada à Rádio e Televisão Espírito
Santo (RTV/ES), para explorar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem adequadas, conformando - se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
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gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.963,
de 2002.

Sala da Comissão, em 20 de novembro de 2003.
- Deputado Ricardo Ferraço, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 1.963/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Ricardo Ferraço.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice
- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.968 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e informática)

TVR 1427/2001
MSC 1356/2001

Aprova o ato que autoriza a Funda
ção Santa Rita de Cássia dos Impossíve
is a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Teixeira, Estado da Paraíba; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (rela
tor: DEP.INALDO LEITÃO).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 21-6-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 556, de 13 de setembro de 2001, que
autoriza a Fundação Santa Rita de Cássia dos
Impossíveis a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Teixeira, Estado da Paraíba.

De competência conclusiva das comissões, a
Mensagem n° 1.356/02 foi apreciada primeiramente,
no mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, que aprovou parecer fa
vorável, apresentando o projeto de decreto legislativo
em epígrafe.

É o relatório.
I - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão e Constituição e Justiça e de Redação
se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos dos artigos 49, XII e 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando - se perfeitamen
te às normas estabelecidas pela Lei Complementar
n° 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n°
107,de2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
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constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo nO 1.968, de 2002.

Sala da Comissão, em 21 de novembro de 2002.
- Deputado Inaldo Leitão, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.968/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.996 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1710/2002
MSC 143/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação e
Informação Livre de João Neiva a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de João Neiva,
Estado do Espírito Santo; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (relator:
DEP. RICARDO FERRAÇO).

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

*Projeto inicial publicado no DCD de 25-6-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata - se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 794, de 14 de dezembro de 2001, que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
e Informação Livre de João Neiva a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de João
Neiva, Estado do Espírito Santo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 11I, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando - se perfeitamen
te às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
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const~ucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.996, de 2002.

Sala da Comissão, em 20 de novembro de 2003.
- Deputado Ricardo Ferraço, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Re

dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.996/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Ricardo Ferraço.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.003 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e informática)

TVR 1788/2002
MSC 206/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural Alto do Aricanga - ES a
executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Ibiraçu,
Estado do Espírito Santo; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (relator:
Dep. Ricardo Ferraço).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 21-6-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata - se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 99, de 29 de janeiro de 2002, que au
toriza a Associação Cultural Alto do Aricanga - ES a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
c�usividade' serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando - se perfeitamen
te às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-

._-------------'"_...,""'--,--,-"._,_.--
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gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.003,
de 2002.

Sala da Comissão, em 20 de novembro de 2003.
- Deputado Ricardo Ferraço, Relator.

11I- Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Re

dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.003/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Ricardo Ferraço.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.020 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1.120/2001
MSC 993/2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Sociedade Econômica de Comunicação
Ltda. a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Blumenau, Estado
de Santa Catarina; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: Dep.
Osmar Serraglio).

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

"Projeto inicial publicado no DCD de 26-6-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata - se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 428 de 7 de agosto de 2001, que ou
torga permissão à Sociedade Econômica de Comuni
cação Uda., para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Blu
menau, Estado de Santa Catarina.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando - se perfeitamen
te às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
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gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.020,
de 2002.

Sala da Comissão, em 21 de novembro de
2003. - Deputado Osmar Serraglio, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Re

dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.020/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Col/ares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pel/egrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.058 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação E Informática)

TVR 1603/2002
MSC 55/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Lar Comunitário a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária, na cidade de Poções, Estado da
Bahia; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: DEP. PAULO
MAGALHÃES)

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 28-6-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator

- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 661, de 14 de novembro de 2001, que
autoriza a Associação Lar Comunitário a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Po
ções, Estado da Bahia.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando - se perfeitamen
te às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
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gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.058,
de 2002.

Sala da Comissão, em 21 de novembro de 2003.
- Deputado Paulo Magalhães, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Re

dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 2.058/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Paulo Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.059 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 160612002
MSC 55/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Unidos para Comunicação de Pi
nheiro a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Pinheiros, Estado do Espírito San
to; tendo parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (relator: DEP. RICARDO
FERRAÇO).

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

*Projeto inicial publicado no DCD de 28-6-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de au

toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova o ato constante da
Portaria n° 667,14 de novembro de 2001, que autori
za a Associação Unidos para Comunicação de Pinhe
iro a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Pinheiros, Estado do Espírito Santo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o proje
to de decreto legislativo em epígrafe.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

Podemos, ainda, constatar que o projeto em
exame não contraria preceitos ou princípios da Cons
tituição em vigor, nada havendo, pois, a objetar no to
cante à sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem adequadas, conformando - se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.059,
de 2002.

Sala da Comissão, em 20 de novembro de 2003.
- Deputado Ricardo Ferraço, Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.059/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Ricardo Ferraço.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de
2002. - Deputado Ney Lopes, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.097, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 727/2001
MSC 308/2001

Aprova o ato que autoriza a Funda
ção José Leite de Oliveira - FJLO 
Para o Desenvolvimento Comunitário de
São José de Piranhas a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de São José de Pira
nhas, Estado da Paraíba; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (relator:
DEP.INALDO LEITÃO).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 7-8-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Pelo Projeto de Decreto Legislativo acima epi
grafado, aprova - se o ato constante da Portaria n°
757, de 12 de dezembro de 2000, que autoriza a
Fundação José Leite de Oliveira - FJLO - Para o De
senvolvimento Comunitário de São José de Piranhas
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de São José de Piranhas, Estado da Paraíba.
A Portaria nO 757, de 12 de dezembro de 2000, aqui
referida, chegou a esta Casa através da Mensagem
n° 308, de 2001, do Poder Executivo.

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão examinar os projetos,
quanto à constitucionalidade, à juridicidade e à técni
ca legislativa. Por outro lado, impende ao Congresso
Nacional apreciar os atos de concessão e renovação
de emissoras de rádio e televisão (art. 49, XII, da
Constituição Federal).

O Projeto de Decreto Legislativo n° 2.097, de
2002, é constitucional, jurídico e de boa técnica legis
lativa.

Ante o exposto, este Relator vota pela constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Decreto Legislativo n° 2.097, de 2002.

Sala da Comissão, em 21 de novembro de
2002 . - Deputado Inaldo Leitão, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 2.097/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree-
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nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilrnar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.122 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1744/2002
MSC 165/2002

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Bailon Lopes Carneiro,
para executar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
Conceição do Coité, Estado da Bahia;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (relator: Dep. Paulo Magalhães).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 7-8-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator

- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata - se de projeto de decreto legislativo de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, propondo a aprovação do ato
constante da Portaria n° 134, de 5 de fevereiro de
2002, que outorga permissão à Fundação Bailon Lo
pes Carneiro para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Con
ceição do Coité, Estado da Bahia.

A proposição foi distribuída a esta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, para exame dos

aspectos de constitucionalidade, juridiciidade, técnica
legislativa e redação, nos termos do art. 54 do Regi
mento Interno.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto de decreto legislativo em foco atende
aos requisitos constitucionais formais relativos à com
petência normativa da União e às atribuições do Con
gresso Nacional, amparando - se nos artigos 49, in
ciso XII e 223, da Constituição Federal.

Do ponto de vista do conteúdo, não se vislum
bram quaisquer conflitos materiais entre o pretendido
pelo projeto e as disposições constitucionais vigentes.

Nada a objetar, também, no que diz respeito aos
aspectos de juridicidade.

A técnica legislativa e a redação empregadas
não merecem reparos, conformando - se perfeita
mente às normas estabelecidas pela Lei Comple
mentar n° 95/98.

Tudo isto posto, e nada mais havendo que possa
impedir sua tramitação e aprovação nesta Casa, nos
so voto é no sentido da constitucionalidade, juridicida
de, boa técnica legislativa e redação do Projeto de
Decreto Legislativo n° 2122, de 2002.

Sala da Comissão, em 21 de novembro de 2002.
- Deputado Paulo Magalhães, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.122/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Paulo Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice
- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalrna
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilrnar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
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Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de
2002. - Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.138 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e informática)

TVR 1798/2002
MSC 207/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Assistencial e Comunitária de Espe
rança a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Esperança, Estado da Paraíba; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: DEP.INALDO LEITÃO).

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

*Projeto inicial publicado no DCD de 7-8-02

PARECER DA COMISSÃODE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata - se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova o ato a que se refere a
Portaria n° 86, de 29 de janeiro de 2002, que autoriza
a Associação Assistencial e Comunitária de Esperan
ça a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Esperança, Estado da Paraíba.

De competência conclusiva das comissões, a
Mensagem n° 207/02 foi apreciada primeiramente, no
mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, que aprovou parecer favo
rável, apresentando o projeto de decreto legislativo
em epígrafe.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que

esta Comissão e Constituição e Justiça e de Redação
se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos dos artigos 49, XII e 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando - se perfeitamen
te às normas estabelecidas pela Lei Complementar
n° 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n°
107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.138,
de 2002.

Sala da Comissão, em 21 de novembro de 2002.
- Deputado Inaldo Leitão, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.138/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato V!an
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Atila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalrna
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,

,.,............._ ......_.~, • ••_ ••__...__....,_.."..._ ...11 ........,, •__._....."'....__.<,.
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Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.139 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1799/2002
MSC 208/2002

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Rui Baromeu para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de São Mateus, Estado
do Espírito Santo; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: DEP.
RICARDO FERRAÇO).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 7-8-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 21 de março de 2002, que outorga con
cessão à Fundação Rui Baromeu, para executar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de São Mate
us, Estado do Espírito Santo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não con
traria preceitos ou princípios da Constituição em vi
gor' nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando - se perfeitamen
te às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.139,
de 2002.

Sala da Comissão, em 20 de novembro de 2002.
- Deputado Ricardo Ferraço, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 2.139/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Ricardo Ferraço.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
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Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.141 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1807/2002
MSC 240/2002

Aprova o ato que autoriza a Funda
ção José Quirino Filho a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Barra de São Miguel,
Estado da Paraíba; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: DEP.
INALDO LEITÃO).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 7-8-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, pretende aprovar a Portaria n°
104, de 31 de janeiro de 2002, que autoriza a Funda
ção José Quirino Filho a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Barra de São Miguel,
Estado da Paraíba.

O mencionado ato de autorização foi submetido
à apreciação do Congresso Nacional pelo Excelentís
simo Senhor Presidente da República, por meio da
Mensagem n° 240, de 2002, em observância ao dis
posto no art. 49, inciso XII, c/c o art. 223, ambos da
Constituição Federal.

Compete a esta Comissão o exame da constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa da maté
ria, a teor do previsto no art. 32, inciso 111, alínea a, do
Regimento Interno.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Sob o prisma da constitucionalidade formal, ve
rificamos que a proposição obedece ao disposto no
art. 49, incisos X e XII, da Constituição Federal, eis
que a apreciação dos atos de outorga e renovação de
concessão e permissão de emissoras de rádio e tele
visão constitui competência exclusiva do Congresso
Nacional, devendo ser adotado, como veículo norma
tivo, o decreto legislativo.

No tocante à constitucionalidade material, o
Projeto está em consonância com o disposto nos arts.
220 a 223 da Carta Política, que contempla normas e
princípios constitucionais atinentes à Comunicação
Social.

Quanto ao aspecto da juridicidade, constatamos
que a proposição não fere princípios jurídicos consa
grados pelo direito positivo pátrio.

A técnica legislativa empregada na elaboração
do Projeto observa as determinações da Lei Comple
mentar n° 95, de 1998, com as alterações conferidas
pela Lei Complementar n° 107, de 2001, não mere
cendo reparos.

Pelas precedentes razões, manifestamos nosso
voto no sentido da constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legisla
tivo nO 2.141, de 2002.

Sala da Comissão, em 11 de novembro de
2002. - Deputado Inaldo Leitão, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 2.141/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
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Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.148 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1830/2002
MSC 244/2002

Aprova o ato que autoriza a Funda
ção de Assistência Social de Cabaceiras
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Caba
ceiras, Estado da Paralba; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (relator:
Dep. Inaldo Leitão).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 8-8-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator

- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata - se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 111, de 31 de janeiro de 2002, que au
toriza a Fundação de Assistência Social de Cabacei
ras a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cabaceiras, Estado da Paraíba.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,

que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando - se perfeitamen
te às normas estabelecidas pela Lei Complementar
n° 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nO
107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.148,
de 2002.

Sala da Comissão, em 21 de novembro de 2002.
- Deputado InaldoLeitão, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 2.148/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree-
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nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.154 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1841/2002
MSC 256/2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Rádio FM Educadora Ita
guary Nossa Senhora da Conceição, para
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclu
sivamente educativos, na cidade de Cur
ralinho, Estado do Pará; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep.
Gerson Peres).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 8-8-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

O Senhor Ministro de Estado das Comunica
ções, considerando o disposto no artigo 13 § 1° do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova
do pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n° 2.108,
de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que
consta do Processo n° 53720.000190/00, baixou a
Portaria n° .563, de 18 de setembro de 2001, outor
gando permissão à Fundação Rádio FM Educadora
Itaguary Nossa Senhora da Conceição para executar,

pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Curralinho, Estado do Pará. A referida permissão
outorgada reger - se - á pelo Código Brasileiro de Te
1ecomunicações' leis subseqüentes, regulamentos e
obrigações assumidas pela outorgada. A Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
com base no parecer do Relator, Deputado Augusto
Franco, aprovou o Projeto de Decreto Legislativo n°
2.154/2002, que homologa o ato constante da Porta
ria n° 563, de 18 de setembro de 2001.

É o relatório.

11- Voto

Considerando a legitimidade do ato do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, considerando
finalmente a decisão da Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática, o nosso parecer
é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.154,
de 2002.

Sala da Comissão, em 20 de novembro de 2002.
- Deputado Gerson Peres, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.154/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Gerson Peres.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

..._..._-----_._--_.,-----
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*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.169 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1923/2002
MSC 273/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Desenvolvimento Comunitário
de Itaúna do Sul a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Itaúna do Sul, Estado do Pa
raná; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Dep. Osmar
Serraglio) .

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

"Projeto inicial publicado no OCO de 8-8-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata - se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 722, de 26 de novembro de 2001, que
autoriza a Associação de Desenvolvimento Comuni
tário de Itaúna do Sul a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Itaúna do Sul, Estado
do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação

se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando - se perfeitamen
te às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.169,
de 2002.

Sala da Comissão, em 20 de novembro de
2002. - Deputado Osmar serragli, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.169/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice
- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
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Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.208 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 2046/2002
MSC 300/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural de Rádio Comunitária de
Santa Ana, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Rio Bananal, Estado do Espírito San
to; tendo parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (Relator: Dep. Ricardo Ferraço) .

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

*Projeto inicial publicado no DCO de 8-8-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator

- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova o ato a que se refere
a Portaria n° 144, de 19 de fevereio de 2002, que auto
riza a Associação Cultural de Rádio Comunitária de
Santa Ana a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Rio Bananal, Estado do Espí
rito Santo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mér~o, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o proje
to de decreto legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de ConsMuição e Justiça e de Redação
se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Podemos, ainda, constatar que o projeto em
exame não contraria preceitos ou princípios da Cons
tituição em vigor, nada havendo, pois, a objetar no to
cante à sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando - se perfeitamen
te às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.208,
de 2002.

Sala da Comissão, em 20 de novembro de 2002.
- Deputado Ricardo Ferraço, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.208/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Ricardo Ferraço.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalrna
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Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.210 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 2.058/2002
MSC 301/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Pioneira de Água Doce
do Norte de Radiodifusão, Para a Promo
ção da Cultura, Artes e Educação a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Água Doce
do Norte, Estado do Espírito Santo; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: DEP. RICARDO FERRAÇO).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 8-8-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 164, de 19 de fevereiro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária Pioneira de Água
Doce do Norte de Radiodifusão, para a Promoção da
Cultura, Artes e Educação a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Água Doce do
Norte, Estado do Espirito Santo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,

que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa da proposição em análi
se.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou principios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.210,
de 2002.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2002. 
Deputado Ricardo Ferraço, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.210/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Ricardo Ferraço.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge-
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noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.212 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 2.060/2002
MSC 301/2002

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária, Educativa, Cultural e
Artística a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Laranjal Paulista, Estado de São Paulo;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislati
va (Relator: Dep. Aloysio Nunes Ferreira).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 8-8-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
parecer da Comissão

I - Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de

autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 171, de 19 de fevereiro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária, Educativa, Cultu
ral e Artística a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Laranjal Paulista, Estado de
São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre-

ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando - se perfeitamen
te às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.212,
de 2002.

Sala da Comissão, em 21 de novembro de 2002.
- Deputado Aloysio Nunes Ferreira, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.212/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Aloysio Nunes Ferreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge-
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noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha
do, Gonzaga Patriota, Jair BoIsonaro, João Matos,
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.259 - A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR 1.732/2002
MSC 155/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Radiodifusão Comunitária de
Sombrio a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Sombrio, Estado de Santa Catari
na; tendo parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa (Relator: Dep. João Matos).

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

"Projeto inicial publicado no OCO de 21-11-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au

toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a
Portaria n° 821 ,de 21 de dezembro de 2001 ,que autori
za a Associação de Radiodifusão Comunitária de Som
brio a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comun~ária na
cidade de Sombrio, Estado de Santa Catarina.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mér~o, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,

que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do COngresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requis~os constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não contra
ria preceitos ou princípios da Const~uição em vigor,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua const~u

cionalidade material.
A técnica legislativa e a redação empregadas

parecem adequadas, conformando - se perfeitamen
te às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.259,
de 2002.

Sala da Comissão, em 21de novembro de 2002.
- Deputado João Matos, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.259/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado João Matos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Léo Alcântara - Vice

- Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila



Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Calmerinda Lanzillotti para
executar serviço de radiodifusão sonora,
em freqüência modulada, na cidade de
Brasília (Ceilândia), Distrito Federal; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (Relator: Dep. Jaime Martins).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de 21-11-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO
- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de

autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 495, de 26 de março de 2002, que ou
torga permissão à Fundação Calmerinda Lanzillotti,
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em fre
qüência modulada, na cidade de Brasília (Ceilândia),
Distrito Federal.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
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Lins, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
Paes, Edir Oliveira, Fernando Coruja, Gilmar Macha- pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
do, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, João Matos, técnica legislativa da proposição em análise.
Luis Barbosa, Luiz Piauhylino, Mauro Benevides, Pe- A proposição atende aos requisitos constitucio-
dro Irujo, Professor Luizinho e Wilson Santos. nais formais relativos à competência legislativa da

Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2002. União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
- Deputado Ney Lopes, Presidente. termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A matéria é de competência exclusiva do Con-
N° 2.301 - A, DE 2002 gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla-

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
Comunicação e Informática) art. 109 do Regimento Interno.

TVR 2.174/2002 Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
MSC 353/2002 podemos constatar que o projeto em exame não contra

ria preceitos ou princípios da Constituição em vigor,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitu
cionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem adequadas, conformando - se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.301,
de 2002.

Sala da Comissão, em 6 de dezembro de 2002.
- Deputado Jaime Martins, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.301/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Preside~te, Jaim~ Martins, Igor

Avelino e Léo Alcântara - Vice - PreSidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Car
doso, André Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Coriolano Sales, Edmar Morei~a, Geo~an Fre~

tas Gerson Peres, Inaldo Leitão, Jose AntOniO Almei
da 'José Dirceu, José Roberto Batochio, Lui~ Eduar
do'Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moronl Torgan,
Murilo Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oli
veira Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paul~ Ma
galhães, Raimundo Santo~, Reg.is C~v.alca.nte, VIC~~
te Arruda, Vilmar Rocha, Atila Lins, Atlla Lira, BOnlfa
cio de Andrada Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafi
co Gilmar Mac'hado, Lincoln Portela, Mauro Benevi
de~, Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo,
Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 10 de dezembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

...,....,..,.,_._~--_.,------------.".----,_ ..._._.-----
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*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.506-A DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.701/2002
MSC N° 70812002

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Vingt Rosado para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade Mossoró, Estado Rio
Grande do Norte; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: De
putado Ney Lopes).

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

* Projeto inicial publicado no DCD de 4-12-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de

autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 5 de agosto de 2002, que outorga conces
são à Fundação Vingt Rosado para executar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade Mossoró. Esta
do Rio Grande do Norte.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado. primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia. Comunicação e informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o proje
to de decreto legislativo em epígrafe.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a) cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da

União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais.
podemos constatar que o projeto em exame não contra
ria preceitos ou princípios da Constituição em vigor,
nada havendo. Dois, a objetar no tocante à sua constitu
cionalidade material.

A técnica legislativa e as redações empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nO
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nO 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade. juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.506,
de 2002.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa do Projeto de Decreto Legislativo nO
2.506/2002, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Ney Lopes.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jaime Martins, Vice-Presidente no exercício da

presidência, Ney Lopes - Presidente, Igor Avelino,
Vice-Presidente, Alceu Collares, Aldir Cabral Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Augusto Farias, Bis
po Rodrigues, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Ger
son Feres, lédio Rosa, Inaldo Leitão, José Dirceu,
José Genoíno, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mendes Ri
beiro Filho, Moroni Torgan, Nelson Otoch, Nelson Pel
legrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, Osmar Serraglio,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Raimundo Santos,
Regis Cavalcante, Renato Vianna, Roland Lavigne,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra.

Alberto Goldman, Atua Lira, Cleonâncio Fonse
ca, Dirceu Sperafico, D,a. Rosinha, Fernando Coruja,
Gilmar Machado, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro,
Luis Barbosa, Luiz Antonio Fleury, Sarney Filho e Wil
son Santos.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado Jaime Martins, Presidente em exercício.
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Marcelo Castro - PMDB
Mussa Demes - PFL
Paes Landim - PFL
Roberto John - PT
Themfstocles Sampaio - PMDB

Rio Grande do Norte
Ana Catarina - PMDB
Carlos Alberto Rosado - PFL
Henrique Eduardo Alves - PMDB
Iberê Ferreira - PTB
Lalre Rosado - PMDB
Lavoisier Maia - PFL
Múcio Sá - PTB
Ney Lopes - PFL

Paraíba
Adauto Pereira - PFL
Armando Abllio - 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
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PMDB
Carlos Batata - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Clementino Coelho - PPS
Djalma Paes - PSB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PFL
João Calaço - 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
Osvaldo Coelho - PFL
Pedro Eugênio - PT
Ricardo Fiuza - PPB
Salatiel Carvalho - PMDB
Sérgio Guerra - PSDB
Severino Cavalcanti - PPB

Alagoas
Augusto Farias - PPB
Divaldo Suruagy - PST
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSOB
João Caldas - PL
José Thomaz NonO - PFL
Luiz Dantas - PTB
Olavo Calheiros - PMDB
Regis Cavalcante - PPS

Sergipe
Augusto Franco - PSOB
Cleonâncio Fonseca - PPB
Ivan Paixão - PPS
Jorge Alberto - PMOB
José Teles - PSDB
Pedro Valadares - PSB
Sérgio Reis - PTB
Tânia Soares - PCdoB

Bahia
Aroldo Cedraz - PFL
Benito Gama - PMOB
Claudio Cajado - PFL
Coriolano Sales - PMDB
Eraldo Tinoco - PFL
Eujácio Simões - PL
Félix Mendonça - PTB
FrancistOnio Pinto - PFL
Geddel Vieira Lima - PMOB
Gerson Gabrielli - PFL
Haroldo Lima - PCdoB
Jaime Fernandes - PFL
Jairo Carneiro - PFL
Jaques Wagner - PT
João Almeida - PSOB

João Carlos Bacelar - PFL
João Leão - PPB
Jonival Lucas Junior - PMOB
Jorge Khoury - PFL
José Carlos Aleluia - PFL
José Lourenço - PMOB
José Rocha - PFL
Jutahy Junior - PSDB
Leur Lomanto - PMOB
Luiz Alberto - PT
Luiz Moreira - PFL
Mário Negromonte - PPB
Milton Barbosa - PFL
Nelson Pellegrino - PT
Nilo Coelho - PSOB
Paulo Braga - PFL
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PFL
Reginaldo Germano - PFL
Roland Lavigne - PMDB
Saulo Pedrosa - PSOB
Waldir Pires - PT
Walter Pinheiro - PT
Yvonilton Gonçalves - PFL

Minas Gerais
Aécio Neves - PSOB
AntOnio do Valle - PMOB
Aracely de Paula - PFL
Bonifácio de Andrada - PSOB
Cabo Júlio - PST
Carlos Melles - PFL
Carlos Mosconi - PSOB
Cleuber Carneiro - PFL
Custódio Maltas - PSOB
Oanilo de Castro - PSOB
Edmar Moreira - PPB
Eduardo Barbosa - PSOB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Oiniz - PMOB
Gilmar Machado - PT
Glycon Terra Pinto - PMOB
Hélio Costa - PMDB
Herculano Anghinelli - PPB
Ibrahim Abi-ackel - PPB
Jaime Martins - PFL
João Magalhães - PMDB
João Magno - PT
José Mililão - PTB
Lael Varella - PFL
Lincoln Portela - PSL
Márcio Reinaldo Moreira - PPB
Marcos Lima - PMOB
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Elvira - PMDB
Maria Lúcia - PMDB
Mário de Oliveira - PST
Mauro Lopes - PMOB
Narcio Rodrigues - PSOB
Nilmário Miranda - PT
Odelmo Leão - PPB
Olimpio Pires - POT
Osmãnio Pereira - PSOB
Paulo Delgado - PT
Philemon Rodrigues - PL
Pimenta da Veiga - PSOB
Rafael Guerra - PSOB
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PPB
Romeu Queiroz - PTB
Ronaldo Vasconcellos - PL



Saraiva Felipe - PMDB
Sérgio Miranda - PCdoB
Silas Brasileiro - PMDB
Tilden Santiago - PT
Virgflio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PSDB
Walfrido Mares Guia - PTB
Zezé Perrella - PFL

Espírito 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
Nilton Baiano - PPB
Ricardo Ferraço - PPS
Rita Camata - PMDB

Rio de Janeiro
Aldir Cabral - PFL
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PSDB
Almerinda de Carvalho - PPB
Bispo Rodrigues - PL
Candinho Mattos - PSDB
Carlos Santana - PT
Cornélio Ribeiro - PL
Dino Fernandes - PPB
Dr. Heleno - PSDB
Eber Silva - PST
Eduardo Paes - PFL
Eurico Miranda - PPB
Fernando Gabeira - PT
Fernando Gonçalves - PTB
Francisco Dornelles - PPB
Francisco Silva - PST
lédio Rosa - PFL
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PPB
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes - PFL
João Sampaio - PDT
Jorge Bittar - PT
Jorge Wilson - PSDB
José Carlos Coutinho - PFL
José Egydio - PFL
Laura Carneiro - PFL
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 - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Gripp - PL
Roberto Jefferson - PTB
Rodrigo Maia - PFL
Rubem Medina - PFL
Simão Sessirn - PPB
Valdeci Paiva - PSL
Vivaldo Barbosa - PDT
Wanderley Martins - PSS

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo - PCdoS
Aloizio Mercadante - PT

Aloysio Nunes Ferreira - PSDB
André Benassi - PSDB
Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Kandir - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Madeira - PSDB
Ary Kara - PTB
Bispo Wanderval - PL
Celso Russomanno - PPB
Chico Sardelli - PFL
Corauci Sobrinho - PFL
Cunha Bueno - PPB
De Velasco - PSL
Delfim Netto - PPB
Dr. Evilásio - PSB
Dr. Hélio - PDT
Duilio Pisaneschi - PTB
Eduardo Jorge - PT
Emerson Kapaz - PPS
Fernando Zuppo - S.PART.
Gilberto Kassab - PFL
Iara Bernardi - PT
Jair Meneguelli - PT
João Eduardo Dado - PDT
João Herrmann Neto - PPS
João Paulo - PT
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB
José Anlbal- PSDB
José de Abreu - PTN
José Dirceu - PT
José Genolno - PT
José Roberto Batochio - PDT
Julio Semeghini - PSDB
Lamartine Posella - PMDB
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 Rodolfo - PMDB
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PFL
Orlando Fantazzini - PT
Paulo Kobayashi - PSDB
Paulo Lima - PMDB
Professor Luizinho - PT
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PTB
Robson Tuma - PFL
Rubens Furlan - PPS
Salvador Zimbaldi - PSDB
Sampaio Dória - PSDB
Teima de Souza - PT
Vadão Gomes - PPB
Valdemar Costa Neto - PL
Wagner Rossi - PMDB
Wagner Salustiano - PPB
Xico Graziano - PSDB
Zé fndio - PMDB
Zulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro - PFL
Lino Rossi - PSDB



Murilo Domingos - PTB
Pedro Henry - PPB
Ricarte de Freitas - PSOB
Teté Bezerra - PMOB
Welinton Fagundes - PL
Wilson Santos - PSOB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB
Geraldo Magela - PT
Jofran Frejat - PPB
Maria Abadia - PSOB
Paulo Octávio - PFL
Pedro Celso - PT
Tadeu Filippelli - PMDB
Wigberto Tartuce - PPB

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB
Barbosa Neto - PMOB
Euler Morais - PMOB
Geovan Freitas - PMOB
Jovair Arantes - PSOB
Juquinha - PL
Lidia Quinan - PSOB
Lúcia Vania - PSOB
Luiz Bitlencourt - PMOB
Nair Xavier Lobo - PMOB
Norberto Teixeira - PMDB
Pedro Canedo - PSOB
Pedro Chaves - PMDB
Roberto Balestra - PPB
Ronaldo Caiado - PFL
Vilmar Rocha - PFL
Zé Gomes da Rocha - PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira - PT
Or. Antonio Cruz - PMOB
João Grandão - PT
Marçal Filho - PMOB
Marisa Serrano - PSOB
Nelson Trad - PTB
Pedro Pedrossian - PPB
Waldemir Moka - PMOB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSOB
Airton Roveda - PTB
Alex Canziani - PSOB
Basflio Villani - PSOB
Chico da Princesa - PSOB
Oilceu Sperafico - PPB
Or. Rosinha - PT
Flávio Arns - PT
Gustavo Fruet- PMOB
Hermes Parcianello - PMOB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMOB
José Carlos Martinez - PTB
José Janene - PPB
Luciano Pizzatlo - PFL
Luiz Carlos Hauly - PSOB
Márcio Matos - PTB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletlo - PMDB
Nelson Meurer - PPB
Odflio Balbinotli - PSOB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMOB
Padre Roque - PT
Rafael Greca - PFL
Ricardo Barros - PPB

Rubens Bueno - PPS
Santos Filho - PFL
Werner Wanderer - PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis - PFL
Carlilo Merss - PT
Edinho Bez - PMDB
Edison Andrino - PMOB
Eni Voltolini - PPB
Fernando Coruja - PDT
Gervásio Silva - PFL
Hugo Biehl - PPB
João Matos - PMOB
João Pizzolatli - PPB
Leodegar Tiscoski - PPB
Luci Choinacki - PT
Paulo Gouvêa - PFL
Renato Vianna - PMOB
Serafim Venzon - PDT
Vicente Caropreso - PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Preito - PT
Airton Dipp - POT
Alceu Collares - PDT
Ary José Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PPB
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Oarcfsio Perondi - PMDB
Edir Oliveira - PTB
Enio Bacci - POT
Esther Grossi - PT
Ezidio Pinheiro - PSB
Fetler Junior - PPB
Fioravante - PT
Germano Rigotlo - PMDB
Henrique Fontana - PT
Júlio Redecker - PPB
Luis Carlos Heinze - PPB
Marcos Rolim - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMOB
Nelson Proença - PPS
Osmar Terra - PMOB
Osvaldo Biolchi - PMDB
Paulo José Gouvêa - PL
Paulo Paim - PT
Pompeo de Matlos - PDT
Roberto Argenta - PHS
Tarcisio Zimmermann - PT
Telmo Kirst- PPB
Wilson Cignachi - PMDB
Veda Crusius - PSOB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL
Presidente: Nelson Meurer (PPB)
1° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
2" Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
Titulares Suplentes

PTB
Antônio Jorge· vaga do Bloco
PL,PSL
Carlos Dunga· vaga do Bloco
PL,PSL
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli

Airton Roveda

Félix Mendonça

lila Bezerra

PSDB
Anivaldo Vale Antonio Feijão
Nilson Pinto Fátima Pelaes

Dr. Benedito Dias Ricarte de Freitas José Teles
Sérgio Barros 2 vagas

Eliseu Moura Sérgio Carvalho
Enivaldo Ribeiro - vaga do PMDB

Bloco PL,PSL Asdrubal Bentes Jurandil Juarez
Felter Junior Freire Júnior Osvaldo Reis

João Tota Marinha Raupp 2 vagas
Mauro Lopes

Vadão Gomes PT
Babá João Grandão
Ben-hur Ferreira José Pimentel
Marcos Afonso Nilson Mourão

PPB
Dr. Benedito Dias Almir Sá
(Deputado do Bloco PSB,PC

Luiz Fernandodo B ocupa a vaga)

Secrelário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/6979/6981
FAX: 318-2142

COMISSÃO DA AMAZÕNIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2° Vice-Presidente: José Aleksandro (PSL)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Titulares Suplentes

PFL
Aroldo Cedraz

Celcita Pinheiro· vaga do PTB
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

(Deputado do PST ocupa a
vaga)

1 vaga

1 vaga

Inácio Arruda

Agnaldo Muniz
2 vagas

Ezidio Pinheiro

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Eujácio Simões
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)

1 vaga

PST

Giovanni Queiroz
Pompeo de Maltos
1 vaga

Bloco PL,PSL
Welinton Fagundes - vaga do PT
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Bloco PDT,PPS

(Deputado do PFL oc1Jpa a
vaga)

Bloco PSB,PC do B
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Átila Lins
Francisco Garcia
Luciano Castro
Salomão Cruz
(Deputado do Bloco PSB,PC
do B ocupa a vaga)

Geraldo Magela
José Pimentel

Marcos Afonso
3 vagas

Antonio Carlos Mendes
Thame

Armando Abflio
Carlos Mosconi

Domiciano Cabral
José Múcio Monteiro

Julio Semeghini
Luiz Ribeiro

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Ana Catarina
Darcfsio Perondi

Gessivaldo Isaias
Igor Avelino
João Matos
Paulo Lima

3 vagas

Carlos Alberto Rosado
Gervásio Silva
Jaime Martins

Joaquim Francisco
Jorge Khoury • vaga do PST

José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
lezé Perrella

Anivaldo Vale

B.Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
Odflio Balbinolti
Paulo Mourão
Saulo Pedrosa
Wilson Santos
Xico Graziano

PPB

PT

Confúcio Moura
Marcelo Castro
Moacir Michelelto
Silas Brasileiro
Themfstocles Sampaio
Waldemir Moka
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

PMDB

PFL

Adão Prelto
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Tilden Santiago
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar· vaga do
PMDB
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa (Licenciado)
Ronaldo Caiado
Salomão Cruz - vaga do PST

PSDB

Almir Sá • vaga do Bloco
PSB,PC do B
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca· vaga do
PMDB
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl - vaga do Bloco
PL,PSL
João Pizzolalti • vaga do Bloco
PSB,PC do B
Luis Carlos Heinze
Nelson Meurer
Roberto Balestra· vaga do Bloco
PSB,PC do B
Romel Anizio
Telmo Kirst- vaga do PMDB



PST
Mário de Oliveira· vaga do PFL

Socorro Gomes - vaga do PFL
Vanessa Grazziotin • vaga do
PPB

Secretário(a): Erles Janner Costa Gorini
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones: 318-6998 318-6999 E 6970
FAX: 318-2145

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Paulo Marinho (PFL)
3° Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes

PSDB

Eni Voltolini
Gerson Peres

Marcus Vicente

Pastor Amarildo

Roberto Balestra

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Jairo Carneiro
Luis Barbosa

Moreira Ferreira
Pedro Irujo

Sarney Filho

Angela Guadagnin
Esther Grossi

Fernando Ferro

Nelson Pellegrino

Wagner Rossi

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Dr. Evilásio

Sérgio Miranda· vaga do PT

(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

Bispo Rodrigues
Marcos de Jesus

Oscar Andrade· vaga do Bloco
PSB,PC do B

Philemon Rodrigues
Raimundo Santos· vaga do

Bloco PSB,PC do B

Paulo Delgado

(Deputado do Bloco PSB,PC do
B ocupa a vaga)

PT

PFL

PTB

PPB

Bloco PL,PSL

Olimpio Pires
2 vagas

José Carlos Martinez
Josué Bengtson
Romeu Queiroz

Sérgio Reis· vaga do PMDB
Bloco PDT,PPS

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

1 vaga

Jorge Bitlar
Marcos Afonso
Walter Pinheiro
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

1 vaga

Bispo Wanderval
João Caldas

Magno Malta· vaga do PST

Robério Araújo. vaga do PT

Valdeci Paiva

Aldir Cabral
lédio Rosa
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães

Airton Cascavel
Dr. Hélio
Nelson Proença

Bloco PSB,PC do B

PST
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

Iris Simões
Ricardo Izar
Silas Câmara

João Leão
Márcio Reinaldo Moreira
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
1 vaga

Luiza Erundina
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Secretário(a): Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, sala 13
Telefones: 318-6906 A 6908
FAX: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Ney Lopes (PFL)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente: Igor Avelino (PMDB)
3° Vice-Presidente: Léo Alcântara (PSDB)
Titulares Suplentes

Damião Feliciano
Hélio Costa
José Borba

Leur Lomanto
Marcelo Barbieri

Milton Monti
Pinheiro Landim

Alex Canziani
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Chiquinho Feitosa

Inaldo Leitão
Lino Rossi

Márcio Fortes

Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Adauto Pereira
Aroldo Cedraz • vaga do PST

Francisco Coelho
Francistõnio Pinto

Gerson Gabrielli
Heráclito Fortes

José Carlos Aleluia
Neuton Lima

Paulo Magalhães

Sérgio Barcellos

Agnaldo Muniz
Giovanni Queiroz

Murilo Domingos
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Raimundo Santos
Robério Araújo - vaga do Bloco

PSB,PCdo B

PTB

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B
(Deputado do Bloco PL,PSL

ocupa a vaga)

José Aleksandro

Airton Cascavel
Eurfpedes Miranda

Josué Bengtson

Renildo Leal

Evandro Milhomen

Eunrcio Oliveira
Henrique Eduardo Alves
Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen
José Priante
Marçal Filho
Marinha Raupp

PMDB

Alberto Goldman
Alexandre Santos
Ariosto Holanda
Augusto Franco
João Almeida
João Castelo
João Colaço - vaga do Bloco
PSB,PC do B
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto· vaga do PT
Pedro Canedo - vaga do
Bloco P5B,PC do B

PFL
Arolde de Oliveira (Licenciado)
Cesar Bandeira
Gilberto Kassab
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Pedro Irujo - vaga do PPB
Reginaldo Germano· vaga do
PMDB
Santos Filho
Vic Pires Franco· vaga do
PPB
Yvonilton Gonçalves



COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Borba (PMDB)
2° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
Titulares Suplentes

PFL

PMDB

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa

José Priante
Max Rosenmann

Moacir Michelello - vaga do
PSDB

Silas Brasileiro
1 vaga

João Colaço
Nelson Otoch

Xico Graziano
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Ribeiro
Raimundo Gomes de Matos

Ricarte de Freitas

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Ana Catarina
Anlbal Gomes - vaga do PTB
Glycon Terra Pinto - vaga do
PSDB
José Borba
Luiz Billencourt
Pinheiro Landim
Salaliel Carvalho - vaga do PFL

PT

Eduardo Paes
José Carlos Coutinho
Luciano Pizzallo
Sarney Filho
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Ben-hur Ferreira
Dr. Rosinha

Gilmar Machado
Orlando Fantazzini
Professor Luizinho

Waldir Pires

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Átila Lira
Bonifácio de Andrada

Luiz Piauhylino

Nicias Ribeiro

Odflio Balbinotti
Ricardo Rique
Wilson Santos

Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves

João Matos
Mauro Benevides

Milton Monti
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

Rita Camata
Themfstocles Sampaio

Vic Pires Franco
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)

PMDB
Asdrubal Bentes· vaga do PST
Cezar Schinner
Coriolano Sales
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
Igor Avelino
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Roland Lavigne

PT

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
André Benassi
Inaldo Leitão
Léo Alcântara
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
(Licenciado)
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genofno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

PPB

Robson Tuma

Vilmar Rocha

PST
(Deputado do PMDB ocupa a (Deputado do Bloco PL,PSL
vaga) ocupa a vaga)

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 318-6922 A 318-6925
FAX: 318-2144

Inácio Arruda

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Jaques Wagner
Tilden Santiago

1 vaga

Duilio Pisaneschi

Iris Simões

José Janene
Pedro Pedrossian

(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

PFL

Olimpio Pires

Ricardo Izar· vaga do PSDB
Bloco PDT,PPS

Arlindo Chinaglia
Fernando Gabeira
Luiz Alberto

Almeida de Jesus

Márcio Biliar

PPB

Bloco PL,PSL
Paulo José Gouvêa • vaga do

PPB
Badu Picanço - vaga do PTB Ronaldo Vasconcellos

Bloco PSB,PC do B

PTB
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

Celso Russomanno
Luisinho

Wagner Salustiano

Clóvis Queiroz
Mauro Fecury

Paulo Baltazar

Secretário(a): Aurenílton Araruna de Almeida
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 318-6929 A 6935
FAX: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
Presidente: João Sampaio (PDT)
1° Vice-Presidente: Rubens Furlan (PPS)
2° Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
3° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
Titulares Suplentes

Fernando Coruja
Ricardo Ferraço

1 vaga

Djalma Paes
Gonzaga Patriota

Wanderley Martins

Cleonâncio Fonseca
Dílceu Sperafico

Jair Bolsonaro • vaga do Bloco
PL,PSL
Luisinho

Pedro Pedrossian • vaga do
PFL

Ricardo Fiuza
Wagner Salustiano

Edir Oliveira
Luiz Antonio Fleury

Nelson Marquezelli

PTB

Bloco PL,PSL
Almeida de Jesus· vaga do

PST
Bispo Wanderval

Lincoln Portela
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

Alceu Collares
José Roberto Batochio
Regis Cavalcante

Aldo Arantes
Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida

Murilo Domingos
Nelson Trad
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

Augusto Farias
Edmar Moreira

Eurico Miranda

Gerson Peres

Ibrahim Abi-ackel

Bispo Rodrigues

Luciano Bivar
Oliveira Filho
Raimundo Santos - vaga do
PTB



Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

Sérgio Barcellos
(Deputado do Bloco PDT,PPS
ocupa a vaga)

1 vaga

PSDB
Armando Abflio
Domiciano Cabral
(Deputado do Bloco PSB,PC do B
ocupa a vaga)
2 vagas

PMDB
Euler Morais
Gustavo Fruet
Wilson Cignachi
Zé rndio

PT
Ary José Vanazzi
Maria do Carmo Lara
Padre Roque

PPB
Eliseu Moura

Simão Sessim

PTB

Pedro Fernandes
Roberto Pessoa

(Licenciado)
(Deputado do PPB ocupa

a vaga)

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio

B.Sá

Lúcia Vânia
Maria Abadia

José Chaves
Marcelo Teixeira

Moacir Michelet!o
1 vaga

Iara Bernardi
Nilmário Miranda

Pedro Eugênio

João Leão
Leodegar Tiscoski • vaga

doPFL
Mário Negromonte

Babá
Flávio Arns - vaga do
PPB
Orlando Fantazzini
Padre Roque

José Linhares
(Deputado do PT ocupa
a vaga)

Arnaldo Faria de Sá

Nelson Trad

Regis Cavalcante
1 vaga

Paulo José Gouvêa

Givaldo Carimbão

PT
Fernando Gabeira - vaga do PSDB

Luiz Alberto

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolirn • vaga do PPB

Nelson Pellegrino
PPB

(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PSB,PC do B

ocupa a vaga)
PTB

(Deputado do Bloco PL,PSL ocupa a
vaga)

1 vaga

2 vagas

Bloco PL,PSL
De Velasco· vaga do PTB

Valdeci Paiva

Paulo Baltazar
Socorro Gomes - vaga do PPB

PST
Eber Silva - vaga do PFL

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 184
Telefones: 318-7071 318-7073
FAX: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
1° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
2° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo José Gouvêa (PL)
TItulares Suplentes

PFL

PMDB

PSDB

Carlilo Merss
Jorge Bittar

Ricardo Berzoini

Augusto Nardes
João Pizzolatti

Arolde de Oliveira
(Licenciado)

Chico Sardelli
Francisco Garcia
Gerson Gabrielli

Luciano Castro

Affonso Camargo
Antonio Carlos Mendes

Thame
Léo Alcântara

Lidia Quinan • vaga do PTB

Marisa Serrano

Veda Crusius

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Germano Rigotto
(Deputado do PST ocupa a

vaga)

Delfim Netto
Eni Voltolini • vaga do PSDB
Júlio Redecker
Ricardo Fiuza· vaga do Bloco

PT
Virgllio Guimarães
2 vagas

PFL

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca
Edison Andrino
Jurandil Juarez

Nair Xavier Lobo

PSDB

PPB

Corauci Sobrinho

Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Paulo Octávio
Rubem Medina

Adolfo Marinho

Alex Canziani

Maria Abadia
Paulo Kobayashi
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Secretário(a): Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 318-8285
FAX: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
TURISMO

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
2° Vice-Presidente: Júlio Redecker (PPB)
3° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
Titulares Suplentes

Remi Trinta

Neiva Moreira

Beto Albuquerque

Dr. Evilásio

Luiz Dantas
1 vaga

Elcione Barbalho
Pedro Novais

Tadeu Filippelli
1 vaga

Ariosto Holanda
José Anrbal

Sebastião Madeira
(Deputado do PT ocupa a vaga)

1 vaga

Laura Carneiro
Moroni Torgan

Nice Lobão
(Deputado do PST ocupa a vaga)

1 vaga

Freire Júnior
Olavo Calheiros
Rita Camata
Roland Lavigne

Jaime Martins
João Ribeiro
José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Antonio Feijão
Danilo de Castro
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Nilo Coelho

Bloco PDT,PPS
João Sampaio· vaga do PFL
Rubens Furlan

Bloco PL,PSL
(Deputado do Bloco PSB,PC do B
ocupa a vaga)

Bloco PSB,PC do B
Djalma Paes· vaga do Bloco
PL,PSL
Inácio Arruda· vaga do PSDB
Sérgio Novais
Socorro Gomes

Edir Oliveira
Iberê Ferreira

._----------------------------_..-_.----'-_..-., ..



Divaldo Suruagy· vaga do
PMDB

PST

1 vaga

Luciano Bivar

Medeiros

Bloco PL,PSL
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PSB,PC do B
ocupa a vaga)

Bloco PSB,PC do B
Agnelo Queiroz· vaga do Bloco
PDT,PPS
Miriam Reid
Tânia Soares· vaga do Bloco PL,PSL

ocupa a vaga)

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012
FAX: 318-2149

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Benito Gama (PMDB)
1° Vice-Presidente: Maria Lúcia (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Jorge Khoury (PFL)
Titulares Suplentes

João Sampaio
Nelson Proença

Eduardo Campos

Badu Picanço

Ronaldo Vasconcellos· vaga
doPTB

PTB
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
(Deputado do Bloco PL,PSL

ocupa a vaga)
Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B
(Deputado do Bloco PDT,PPS
ocupa a vaga)

Bloco PL,PSL
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Emerson Kapaz
Enio Bacci
Ricardo Ferraço· vaga do Bloco
PSB,PCdo B

Zila Bezerra

Múcio Sá

PL,PSL

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 318-7024 A 7026
FAX: 318-2148

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Presidente: Esther Grossi (PT)
1° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
P Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3° Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

PSDB
Álila Lira
Bonifácio de Andrada
Itamar Serpa
Marisa Serrano

1 vaga

PMDB
Gastão Vieira
João Matos
Jonival Lucas Junior
Osvaldo Biolchi - vaga do PPB
Paulo Lima
1 vaga

PT
Eslher Grossi
Flávio Arns
Gilmar Machado· vaga do Bloco
PL,PSL
Iara Bernardi

PPB
Dino Fernandes
Pastor Amarildo
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

PTB

Cesar Bandeira
Costa Ferreira

Joel de Hollanda
Mauro Fecury
Paulo Marinho

Alberto Goldman
Lidia Quinan

Paulo Mourão
Rafael Guerra

Raimundo Gomes de
Maios

Milton Monti
Osmar Serraglio

Zé fndio
2 vagas

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli

Padre Roque

Almerinda de Carvalho
Cunha Bueno

Eurico Miranda

PFL
Chico Sardelli • vaga do PPB
Eraldo Tinoco· vaga do PPB
João Mendes
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Roberto Brant
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Cambraia (Licenciado)
Antonio Kandir
Custódio Mattos
Márcio Fortes
Nilo Coelho
Sampaio Dória - vaga do PPB
Sebastião Madeira
Sérgio Guerra

PMDB
Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Germano Rigotto
Maria Lúcia· vaga do PFL
Max Rosenmann
Milton Monli
Pedro Novais

PT
Carlito Merss
José Pimentel
Pedro Eugênio
Ricardo Berzoini

PPB
Fetler Junior
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PTB

André de Paula
Lavoisier Maia
Marcos Cinlra

Nice Lobão
Osvaldo Coelho

Rodrigo Maia
1 vaga

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale
Basflio Villani

Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

2 vagas

Carlos Eduardo Cadoca
João Henrique (Licenciado)

José Lourenço
Michel Temer

3 vagas

Aloizio Mercadanle
Henrique Fontana

Milton Temer
1 vaga

Delfim Netto

Francisco Dornelles

Hugo Biehl

Jofran Frejat

Eduardo Seabra
Walfrido Mares Guia

Fernando Gonçalves
Renildo Leal

Félix Mendonça
José Mililão

Iberê Ferreira
Walfrido Mares Guia

Bloco PDT,PPS
Clementino Coelho
(Deputado do Bloco PSB,PC do B

Eurfpedes Miranda
Ivan Paixão

Fernando Coruja
João Eduardo Dado

Bloco PDT,PPS
Emerson Kapaz

1 vaga



Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 124
Telefones: 318-6960/6989/6955
FAX: 318-2150

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antônio do Valle (PMDB)
2° Vice-Presidente: Agnaldo Muniz (PPS)
3° Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Titulares Suplentes

PSDB

PFL

PMDB

4 vagas

Geraldo Magela
Jaques Wagner
Paulo Delgado

André de Paula
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli

Gervásio Silva
Zezé Perrella

João Colaço
Osmilnio Pereira

Sebastião Madeira
Veda Crusius

1 vaga

Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
1 vaga

PT

Ayrton Xerêz (Licenciado)
Chico Sardelli
Costa Ferreira - vaga do PTB
Jaime Martins
José Thomaz Nonô
Ney Lopes

PFL

PPB

Anlbal Gomes
Jurandil Juarez
Silas Brasileiro
Teté Bezerra

PMDB

Eduardo Barbosa
Feu Rosa
João Castelo
Zulaiê Cobra
1 vaga

PSDB

PSDC

Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888 318-6887
FAX: 318-2176

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
2° Vice-Presidente: Costa Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

1 vaga

1 vaga

2 vagas

José Aleksandro
Juquinha

PTN

PST

Alexandre Santos
Dr. Heleno

João Almeida
Léo AIc1lntara

Sebastião Madeira

Claudio Cajado
José Carlos Coutinho

Neuton Lima - vaga do PHS
(Deputado do PPB ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

1 vaga

Bloco PL,PSL

Bloco PSB,PC do B
Sérgio Miranda
1 vaga

Cornélio Ribeiro
Eujácio Simões

1 vaga

Divaldo Suruagy

Costa Ferreira
Crescêncio Pereira Jr.
Deusdeth Pantoja
Rafael Greca
1 vaga

Danilo de Castro
Expedito Júnior
Manoel Salviano
2 vagas

S.PART.
Fernando Zuppo • vaga do

Bloco PSB,PC do B
Dr. Evilásio (Deputado do PPB ocupa a vaga)
Wanderley Martins· vaga do
PT

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Clóvis Queiroz

2 vagas

Simão Sessim
1 vaga

Sérgio Novais

Eujácio Simões

Edir Oliveira
1 vaga

Eliseu Resende
Gilberto Kassab

Lael Varella
Santos Filho

Carlos Batata - vaga do
PSDB

Bloco PDT,PPS

Bloco PL,PSL

Almerinda de Carvalho
Enivaldo Ribeiro

Bloco PSB,PC do B
Luiza Erundina

Lincoln Portela

Emerson Kapaz
1 vaga

PTB
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

Antonio Feijão

Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 318-7958 318-7959
FAX: 318-2889

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Salvador Zimbaldi (PSOB)
1° Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSOB)
2° Vice-Presidente: Airton Roveda (PTB)
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Carlos Alberto Rosado· vaga do
PMDB
Francisco Garcia
Francistônio Pinto
Gervásio Silva
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

Márcio Matos - vaga do PFL
Nelson Trad

Pompeo de Mattos

Virgllio Guimarães

João Grandão

PT
João Coser

João Caldas

Anlbal Gomes
Henrique Eduardo Alves

Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

PTB

PPB
Dino Fernandes - vaga do PFL

Márcio Reinaldo Moreira· vaga do
Bloco PSB,PC do B

Pedro Henry
1 vaga

1 vaga

PHS
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PSDC

Antônio do Valle
João Magalhães
Mauro Benevides
Nelo Rodolfo

Max Mauro

Marcos de Jesus

João Magno
(Deputado do Bloco
PSB,PC do B ocupa a
vaga)
1 vaga

Agnaldo Muniz

Luiz Fernando

Wigberto Tartuce

Roberto Argenta

(Deputado S.PART. ocupa
a vaga)



PMDB
1 vaga

Dr. Heleno
Nicias Ribeiro

Paulo Feijó

Salvador Zimbaldi

PMDB
Marcos Lima
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PPB ocupa a vaga)
1 vaga

PT

PTB
Márcio Fortes

Osmanio Pereira
Raimundo Gomes de

Matos
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Edinho Bez
Salatiel Carvalho

2 vagas

Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Hélio Costa
José Lourenço

Leur Lomanto

Marcelo Barbieri
Tadeu Filippelli
(Deputado do Bloco PDT,PPS
ocupa a vaga)

PT

Edison Andrino
Igor Avelino
Maria Lúcia

Renato Vianna
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
3 vagas

Fernando Ferro
Luiz Sérgio
1 vaga

PPB
José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes· vaga do PMDB

PTB

Adão Preito
Luiz Alberto

Walter Pinheiro

Ricardo Barros
Romel Anizio

Aloizio Mercadante
Jaques Wagner· vaga do
Bloco PL,PSL
Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Waldir Pires

PPB

Fernando Gabeira

José Dirceu

José Genofno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcos Rolim

Vilmar Rocha· vaga do PTB
PSDB

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 318-6944/6946
FAX: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
1° Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
2° Vice-Presidente: Jorge Wilson (PSDB)
3° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B
(Deputado do Bloco PL,PSL ocupa
a vaga)

Airton Cascavel

Givaldo Carimbão

Tania Soares

Cabo Júlio· vaga do Bloco
PL,PSL

Murilo Domingos
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

1 vaga

Celso Russomanno
Herculano Anghinetti

Júlio Redecker

Luis Carlos Heinze
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Alceste Almeida

Magno Malta

(Deputado do PST ocupa a
vaga)

Airton Dipp
(Deputado do Bloco PSB,PC

do B ocupa a vaga)

Bloco PSB,PC do B
Agnelo Queiroz· vaga do

Bloco PDT,PPS
Alexandre CardosoEduardo Campos

Haroldo Lima· vaga do Bloco
PL,PSL
Pedro Valadares

Aldo Rebelo

Cunha Bueno
Francisco Dornelles
Jair Bolsonaro - vaga do Bloco
PDT,PPS
Marcus Vicente
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PTB

PST

Mário de Oliveira - vaga do PFL

José Carlos Martinez

Sérgio Reis

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

De Velasco
(Deputado do Bloco PSB,PC
do B ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Bloco PL,PSL

Rubens Bueno

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Bloco PDT,PPS
João Herrmann Neto - vaga do
PMDB
Neiva Moreira

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 318-8266318-6992 A 6996
FAX: 318-2151

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PL)
1° Vice-Presidente: Magno Malta (PL)

Jandira Feghali

1 vaga

Clementino Coelho
1 vaga

Antônio Jorge
(Deputado do PSDB

ocupa a vaga)

Antonio Feijão
Antonio Kandir

Augusto Franco· vaga do
PMDB

Dr. Heleno
Itamar Serpa

Manoel Salviano
Vicente Arruda

Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

Abelardo Lupion
Aldir Cabral

Aracely de Paula
Eraldo Tinoco - vaga do PPB

João Carlos Bacelar
José Carlos Fonseca Jr.

Luciano Pizzatto
Ney Lopes

Robson Tuma

Airton Roveda

Renildo Leal

Airton Dipp
Olimpio Pires

Bloco PL,PSL
Alceste Almeida· vaga do Bloco
PSB,PC do B
Juquinha

PFL
Aroldo Cedraz - vaga do PTB
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim Francisco
José Thomaz Nonô
Werner Wanderer
(Deputado do PST ocupa a
vaga)

Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra

Arthur Virgflio

Feu Rosa
Jorge Wilson
José Teles· vaga do PPB
Luiz Carlos Hauly
Viltorio Medioli • vaga do PPB
Veda Crusius



PFL

2° Vice-Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
3° Vice-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
Titulares

Abelardo Lupion
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado

PSDB
Fátima Pelaes
Uno Rossi
Luiz Piauhylino
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PMDB
Elcione Barbalho
Nair Xavier Lobo
Tadeu Filippelli
(Deputado do PST ocupa a vaga)

PT
Maria do Carmo Lara
Nelson Pellegrino
1 vaga

PPB
Edmar Moreira
(Deputado do Bloco PL,PSL ocupa a
vaga)

Suplentes

Luciano Piuatto
Luis Barbosa

Paulo Octávio
Reginaldo Germano

Robson Tuma

Feu Rosa
José Teles

Luiz Ribeiro
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Albérico Filho
Olavo Calheiros

2 vagas

Aloizio Mercadante
Marcos Rolim

Teima de Souza

Luisinho

Pedro Pedrossian

Osmênio Pereira
Rafael Guerra
Rommel Feij6
Vicente Caropreso

Damião Feliciano
Darclsio Perondi
Jorge Alberto
Lalre Rosado· vaga do
PFL
Lamartine Posella
Osmar Terra
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Angela Guadagnin
Dr. Rosinha
Fioravante
Henrique Fontana
Tarcisio Zimmermann

Almerinda de Carvalho
Dr. Benedito Dias
Jofran Frejat
José Unhares
Nillon Baiano· vaga do
PFL

Raimundo Gomes de Matos
Ricarte de Freitas

Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira

PMDB
Elcione Barbalho

Euler Morais
Jonival Lucas Junior

Waldemir Moka

4 vagas

PT
Arlindo Chinaglia

Luci Choinacki
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim
Teima de Souza

PPB
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

3 vagas

Secrelário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 318-8615
FAX: 318-2179

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
2° Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
3° Vice-Presidente: Ivan Paixão (PPS)
Titulares Suplentes

Bloco PDT,PPS

Bloco PL,PSL
Magno Malta· vaga do PPB
Ronaldo Vasconcellos

Bloco PSB,PC do B

PSDB

Eduardo Seabra
Silas Cêmara

1 vaga

Alceu Collares
Dr. Hélio

João Eduardo Dado

Agnelo Queiroz
Miriam Reid • vaga do Bloco

PL,PSL
Vanessa Grazziotin • vaga do

Bloco PL,PSL
1 vaga

PTB

PFL

PST

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

Arnaldo Faria de Sá
Luiz Dantas
1 vaga

Ivan Paixão
Serafim Venzon
1 vaga

1 vaga

Ezidio Pinheiro

Jandira Feghali

Remi Trinta Robério Araújo
(Deputado do PST ocupa a (Deputado do Bloco PSB,PC do B
vaga) ocupa a vaga)

(Deputado do Bloco PSB,PC do B
ocupa a vaga)

Eber Silva· vaga do Bloco
PL,PSL

Secretário(a): Gardene Maria Ferreira de Aguiar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 155
Telefones: 318-7016 A 7021
FAX: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: José Múcio Monteiro (PSDB)
Titulares Suplentes

Jandira Feghali

Eurfpedes Miranda
Regis Cavalcante

Paulo José Gouvêa

Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury

Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Celeita Pinheiro
Crescêncio Pereira Jr.

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

Roberto Brant· vaga do PPB
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

PFL

PTB

PST

José Roberto Batochio
Rubens Bueno

Cabo Júlio· vaga do PMDB

Edir Oliveira
Múcio Sá

Wanderley Martins

André de Paula
Cleuber Carneiro
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Milton Barbosa
(Deputado do PMDB
ocupa a vaga)
(Deputado do PPB ocupa
a vaga)

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Udia Quinan
Lúcia Vênia

Armando Abflio
Jovair Arantes
Maria Abadia

Pedro Canedo

Antônio Carlos Konder Reis
Gerson Gabrielli
Luciano Castro
Rodrigo Maia

Deusdeth Pantoja
Eduardo Paes

João Ribeiro
Pauderney Avelino



PMDB

(Deputado do PTB ocupa a vaga)
PSDB

Bloco PSB,PC do B

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Wilson Braga

José Múcio Monteiro
Jovair Arantes
Ricardo Rique
(Deputado do PT ocupa a
vaga)
1 vaga

Freire Júnior
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
2 vagas

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim· vaga do PSDB
Pedro Celso· vaga do Bloco
PL,PSL
Professor Luizinho

Herculano Anghinetti • vaga
doPMDB
João Tota
Pedro Henry
Ricardo Barros· vaga do
PMDB
1 vaga

Fernando Gonçalves

Luiz Antonio Fleury

Vivaldo Barbosa
1 vaga

Medeiros
(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Vanessa Grazziotin

Bonifácio de Andrada
Expedito Júnior

Narcio Rodrigues

2 vagas

Coriolano Sales

Edinho Bez

Lafre Rosado

Nair Xavier Lobo
Tadeu Filippelli

PT
Carlos Santana

Fioravante
João Magno

PPB

Jair Bolsonaro

2 vagas

PTB
Arnaldo Faria de Sá· vaga do

PFL
José Carlos Elias

Nelson Marquezelli

Eurfpedes Miranda
Rubens Bueno

Robério Araújo
(Deputado do Bloco PSB,PC do

B ocupa a vaga)

Evandro Milhomen
Tânia Soares· vaga do Bloco

PL,PSL

Affonso Camargo

Basflio Villani

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Roberto Rocha
(Deputado do Bloco PSB,PC do B
ocupa a vaga)
2 vagas

PMDB
Albérico Filho
Gessivaldo Isaias
José Chaves
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Norberto Teixeira· vaga do Bloco
PSB,PC do B
Olavo Calheiros
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Zé Gomes da Rocha· vaga do PPB

PT
Ben-hur Ferreira
Carlos Santana
João Coser
Orlando Fantazzini
Teima de Souza

PPB
Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Ary Kara • vaga do PFL

Duilio Pisaneschi

Márcio Matos
Romeu Queiroz

Bloco PDT,PPS
3 vagas

Bloco PL,PSL
Oscar Andrade
Philemon Rodrigues

Alex Canziani
Antonio Cambraia

(Licenciado)
Luiz Ribeiro

Narcio Rodrigues
Paulo Feij6

Vittorio Medioli

Zulaiê Cobra
(Deputado do PTB

ocupa a vaga)

Gustavo Fruet
Hermes Parcianello

Marcelo Castro
Marcos Lima
Osmar Terra

Tadeu Filippelli

2 vagas

Ary José Vanazzi
Babá

Luiz Sérgio
Nilson Mourão

Pedro Celso

Almir Sá
Jair Bolsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Carlos Dunga
Iris Simões· vaga do

PSDB
José Militão

Silas Câmara

Giovanni Queiroz
João Sampaio

Vivaldo Barbosa

Cornélio Ribeiro
Oliveira Filho

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 46
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007
FAX: 318-2152

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Duilio Pisaneschi (PTB)
1° Vice-Presidente: Márcio Matos (PTB)
20 Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO
DAS NEGOCIAÇÕES DA ALCA • ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO

DAS AMÉRICAS.
Presidente: Heráclito Fortes (PFL)
1° Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Roberto Balestra (PPB)
Relator: Renato Vianna (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Aracely de Paula

Eliseu Resende
João Ribeiro
Lael Varella
Neuton Lima
Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSDB

Antônio Carlos Konder
Reis

lédio Rosa
João Mendes
Luiz Moreira

Milton Barbosa
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

Bloco PSB,PC do B
Beto Albuquerque· vaga do PSDB
Gonzaga Patriota
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

PFL
Heráclito Fortes

Pedro Valadares
1 vaga

Carlos Alberto Rosado



Bloco PSB,PC do B
Gonzaga Patriota Beto Albuquerque

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
João Caldas

S.PART.
Fernando Zuppo • vaga do PDT

João Coser
1 vaga

Almir Sá

João Tota

Márcio Matos

PPB

PTB

PDT
(Deputado S.PART. ocupa a

vaga)

Marcos Afonso
1 vaga

Simão Sessim
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Dr. Hélio

Ary Kara - vaga do PPB
Duilio Pisaneschi

Lincoln Portela

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Danilo de Castro
Julio Semeghini

Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

Benito Gama
Edinho Bez

Gastão Vieira
Hélio Costa

Moacir Michelelto
Pedro Novais

Eliseu Resende
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

José Carlos Fonseca Jr.
Marcondes Gadelha
Marcos Cintra
Moreira Ferreira
Ronaldo Caiado

Antonio Carlos Pannunzio
Feu Rosa
José Múcio Monteiro
Márcio Fortes
Narcio Rodrigues
Xico Graziano

PSDB

Armando Monteiro
Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Jurandil Juarez
Renato Vianna
Silas Brasileiro

PMDB

Secretário(a): Mário Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefones: 318-7058
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR A
APLICAÇÃO DA LEI N° 9503, DE 1997, QUE "INSTITUI O

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO".
Presidente: Ary Kara (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Alberto
Orlando Fantazzini
Walter Pinheiro
1 vaga

PPB
Francisco Dornelles
Luis Carlos Heinze
Roberto Balestra

PTB
José Militão
Roberto Jefferson

Bloco PDT,PPS
Emerson Kapaz
Neiva Moreira

Bloco PL,PSL
Bispo Rodrigues
De Velasco

Bloco PSB,PC do B
Eduardo Campos
Inácio Arruda

PST
Divaldo Suruagy

PFL
Corauci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

PMDB
Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

PSDB
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Márcio Fortes

PT

Arlindo Chinaglia
Fernando Gabeira

Luci Choinacki
Paulo Delgado

Eni Voltolini
Júlio Redecker

1 vaga

José Carlos Martinez
Sérgio Reis

Fernando Coruja
Ricardo Ferraço

Alceste Almeida
Magno Malta

Sérgio Novais
Socorro Gomes

1 vaga

Wilson Braga
2 vagas

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Mauro Lopes

Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

1 vaga

Secretário(a): Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-7062 318-7061
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 504-A, DE 2002, QUE "ACRESCENTA O
ART. 149-A À CONSTITUiÇÃO FEDERAL", AUTORIZANDO OS
MUNiCípIOS E O DF A INSTITUíREM CONTRIBUiÇÃO PARA

O CUSTEIO DO SERViÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Presidente: Osmar Terra (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Felter Junior (PPB)
Relator: Cust6dio Maltos (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL
Carlos Alberto Rosado Costa Ferreira
Claudio Cajado João Mendes
Cleuber Carneiro Lavoisier Maia
Gervásio Silva Neuton Lima
Rafael Greca Osvaldo Coelho
Werner Wanderer Pedro Irujo

PSDB
Cust6dio Mattos Julio Semeghini
Jovair Arantes Luiz Ribeiro
Luiz Carlos Hauly Salvador Zimbaldi
Luiz Piauhylino Sérgio Carvalho
Paulo Feij6 2 vagas
Sérgio Barros

PMDB
Anlbal Gomes Edinho Bez
Marcelo Teixeira Moacir Micheletlo
Osmar Terra Norberto Teixeira
Roland Lavigne 3 vagas
Salatiel Carvalho
Wagner Rossi

PT
Fernando Ferro Jorge Bitlar
Henrique Fontana Luiz Sérgio
Professor Luizinho 2 vagas
1 vaga

PPB
Dilceu Sperafico 3 vagas
Fetler Junior
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Antônio Jorge Airton Roveda
Márcio Matos 1 vaga

Bloco PDT,PPS



Secretário(a): José Maria Aguiar
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: (Oxx61) 318-8428
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 3-A, DE

1999, QUE"ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ DISPOSiÇÕES

TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER COINCIDIR OS
MANDATOS ELETIVOS QUE MENCIONA E ATRIBUIR·LHES

NOVO PERíODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS
Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PFL)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: José Janene (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): HELOISA PEDROSA DINIZ
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior, sala 165-B
Telefones: 318.6874
FAX: 318.2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995, QUE "ESTABELECE O
PARLAMENTARISMO".

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

Robério Araújo
Bloco PL,PSL

1 vaga

Lincoln Portela

Cesar Bandeira

Francisco Coelho
João Mendes

José Carlos Fonseca Jr.
Sérgio Barcellos

2 vagas

PFL

Cezar Schirmer
Germano Rigotlo

Maria Elvira
3 vagas

Custódio Maltos
Feu Rosa

João Almeida
Márcio Fortes

Saulo Pedrosa
(Deputado do PPS ocupa a vaga)
PT

PSDB

PMDB

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi
Zulaiê Cobra

Benito Gama
Darcfsio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Leur Lomanto • vaga do
PFL
Luiz Bitlencourt
Rita Camata

Antônio Carlos Konder
Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha
(Deputado do PMDB
ocupa a vaga)

PHS
(Deputado do Bloco PDT,PPS ocupa a
vaga)

1 vaga

Badu Picanço
Remi Trinta

Gonzaga Patriota
1 vaga

Deusdeth Pantoja
Gervásio Silva

José Mendonça
Bezerra

Sérgio Barcellos
3 vagas

Carlos Batata
Julio Semeghini

Léo Alcântara
Nelson Otoch

Ricarte de Freitas
Roberto Jefferson

Romeu Queiroz
Sérgio Carvalho

Eurfpedes Miranda
Rubens Furlan

Bloco PFL,PST
Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado

Gilberto Kassab

lédio Rosa
Ney Lopes
Paulo Octávio
Vilmar Rocha

Bloco PSDB,PTB
Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
José Carlos Elias
José Carlos Martinez
Lino Rossi
Luiz Carlos Hauly
Vicente Arruda

PMDB

Divaldo Suruagy
PST

Bloco PL,PSL
Juquinha
Ronaldo Vasconcellos

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida
Tênia Soares

João Herrmann Neto
José Roberto Batochio

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Osvaldo Reis
Zé fndio
1 vaga

PT

6 vagas Fernando Gabeira •
vagado PV
Gilmar Machado
João Paulo
José Genofno
Milton Temer

Eduardo Jorge

Virgflio Guimarães
2 vagas

PPB
Geraldo Magela
João Paulo
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

PPB
Gerson Peres
José Janene
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Iara Bernardi
Padre Roque

1 vaga

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

Simão Sessim

Cunha Bueno
Fetler Junior
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi

Eduardo Seabra

Augusto Nardes
Júlio Redecker

Wagner Salustiano
PTB

Fernando Gonçalves
(Deputado do Bloco

PL,PST,PMN,PSD,PSL ocupa a vaga)
PDT

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida
1 vaga

Bloco PSB,PC do B

PV

Haroldo Lima Pedro Valadares
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Bispo Wanderval Magno Malta - vaga do PTB
Paulo José Gouvêa

1 vagaNeiva Moreira
2 vagas

José Roberto Batochio
Márcio Bitlar

Bloco PDT,PPS
Airton Dipp
Pompeo de Mattos - vaga do PHS
Regis Cavalcante



Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefones: 318-8428

(Deputado do PT
ocupa a vaga) 1 vaga

PPS
Ricardo Ferraço· vaga do PSDB

PFL,PST
PV

(Deputado do PT ocupa a vaga)

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, sala 165-B
Telefones: 318-8783
FAX: 318-2140

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
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 CAPUT DO ART. 52 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" (SISTEMA

FINANCEIRO)
Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
1° Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
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".

Presidente: João Leão (PPB)
1° Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB,PTB
Antonio Kandir

Danilo de Castro

Edir Oliveira
Manoel Salviano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Bloco PFL,PST
Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Rubem Medina
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Jurandil Juarez
Max Rosenmann· vaga do Bloco
PSDB,PTB
Paulo Lima
Pedro Novais

PT
Aloizio Mercadante
Milton Temer - vaga do PV
Pedro Eugênio. vaga do Bloco
PDT,PPS
Ricardo Berzoini
1 vaga

PPB

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia

(Licenciado)
Félix 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
Pedro Chaves

Salatiel Carvalho

1 vaga

Geraldo Magela
João Coser

José Pimentel

Armando Abflio
Arnon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga
Félix Mendonça

Helenildo Ribeiro

Manoel Salviano
Nelson Otoch

Cleuber Carneiro

Jorge Khoury

José Rocha
Lavoisier Maia
Paulo Braga
Roberto Pessoa
(Licenciado)

Armando Monteiro
Fernando Diniz
João Magalhães
Jonival Lucas Junior
Jorge Alberto
Marcelo Castro

Avenzoar Arruda
Waldir Pires
1 vaga

Augusto Farias
João Leão
1 vaga

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco PSDB,PTB
B.Sá

Inaldo Leitão
José Teles

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó

(Deputado do Bloco PFL,PST
ocupa a vaga)

2 vagas

Bloco PFL,PST
Carlos Alberto Rosado

Claudio Cajado· vaga do Bloco
PSDB,PTB

Francisco Coelho
José Thomaz Nonô

Osvaldo Coelho

Paes Landim

Wilson Braga
PMDB

Albérico Filho
Antônio do Valle

4 vagas

PT
Fernando Ferro

Luiz Alberto
Virgflio Guimarães

PPB
José Linhares

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Negromonte

Bloco PSB,PC do B
Djalma Paes

Tania Soares

Bloco PL,PSL
Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos
Raimundo Santos· vaga do Bloco

Bloco PDT,PPS
(Deputado do PT ocupa a vaga) Emerson Kapaz
1 vaga Neiva Moreira Secretário(a): Francisco da Silva Lopes Filho

Local: Anexo I - Pavimento Superior s/165-B
Telefones: 318-7064
FAX: 318-2140

Eujácio Simões

1 vaga

Clementino Coelho
1 vaga

PHS

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

1 vaga

João Caldas

2 vagas

2 vagas

Eliseu Moura
Herculano AnghineUi

João PizzolaUi

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
FeUer Junior

Bloco PSB,PC do B
Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
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.

Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2'" Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL)
Relator: Lalre Rosado (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB,PTB

Bloco PMDB,PST,PTN

Telefones: 318-8790
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
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).

Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
10 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolatli (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

4 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Nilson Pinto
(Deputado do PMDB

ocupa a vaga)
2 vagas

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

(Deputado do PMDB
ocupa a vaga)

2 vagas

Hermes Parcianello
Max Rosenmann - vaga

do PSDB
Roland Lavigne • vaga

doPFL
5 vagas

PPB

PMDB

PSDB

PFL

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho

Rafael Guerra

Zulaiê Cobra
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PT
Marcos Afonso
Pedro Eugênio - vaga do Bloco
PSB,PC do B
3 vagas

Ana Catarina

Anfbal Gomes

Igor Avelino

João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé fndio

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa (Licenciado)

Sérgio Barcellos

Vilmar Rocha
Zezé Perrella

Pedro Chaves
6 vagas

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Zenaldo Coutinho
(Deputado do Bloco PL,PSL

ocupa a vaga)
2 vagas

Cesar Bandeira
Francisco Coelho

Gerson Gabrielli
José Thomaz NonO

Ronaldo Caiado
VilmarRocha

Yvonilton Gonçalves - vaga do
PPB

1 vaga

Jorge Bittar
Pedro Eugênio - vaga do PV

3 vagas

PT

PFL

PPB

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
1 vaga

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho
Salomão Cruz - vaga do
PPB
1 vaga

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Lalre Rosado
Luiz Bittencourt
1 vaga

Adolfo Marinho
AntOnio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano

Maria Abadia

Marisa Serrano
Rommel Feij6

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B

Bloco PSB,PC do B

Bloco PL,PSL

1 vaga

Remi Trinta

Pompeo de Mattos

(Deputado do PPS
ocupa a vaga)

Hugo Biehl
Romel Anizio

1 vaga

Renildo Leal
1 vaga

Airton Cascavel - vaga
doPV

PV

(Deputado do PPS ocupa a vaga)

PPS

Regis Cavalcante - vaga do PV

(Deputado do Bloco
PL,PST,PMN,PSD,PSL ocupa a vaga)

Bloco PSB,PC do B
(Deputado do PT ocupa a vaga)

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Almeida de Jesus
Eber Silva - vaga do PDT

PTB
Max Mauro
Romeu Queiroz - vaga do PSDB
1 vaga

PDT

Cunha Bueno
João Pizzolatli
1 vaga

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro

Almeida de Jesus
Juquinha • vaga do Bloco

PSDB,PTB

Sérgio Novais

Serafim Venzon

João Herrmann Neto

PV

(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS

PDT

Roberto Balestra
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

1 vaga

Eujácio Simões

Inácio Arruda

Agnaldo Muniz
Clementino Coelho· vaga
doPV

Cleonâncio Fonseca
Wigberto Tartuce
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Enio Bacci



Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefones: 318-8428
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA O ART. 30
PARA ACRESCENTAR INCISO CONFERINDO COMPETÊNCIA
AO MUNiCípIO PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES DE VICE-

PREFEITO".
Presidente: Coriolano Sales (PMOB)
1° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSOB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PMDB,PST,PTN
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
4 vagas

PFL
Claudio Cajado

Francisco Coelho
Lael Varella

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

1 vaga

PSDB

PMDB

Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Luis Barbosa
Mussa oemes
Neuton Lima

Pedro Irujo

1 vaga

Armando Monteiro
oarcfsio Perondi
Jorge Alberto
Osmar Serraglio
2 vagas

Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7058
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
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"
Presidente: Carlos Mosconi (PSoB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMoB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Cezar Schirmer
Eber Silva· vaga do PDT

5 vagas

PFL

Bloco PSDB,PTB
Antonio Carlos Pannunzio

oanilo de Castro
Iris Simões

José Carlos Elias
Jutahy Junior

Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Zila Bezerra - vaga do PFL
1 vaga

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Márcio Matos - vaga do PT
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

1 vaga

Or. Rosinha
Henrique Fontana

Professor Luizinho

1 vaga
PPB

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

PDT

PT

PTB

André Benassi
B.Sá

Expedito Júnior· vaga do PFL
Fátima Pelaes

Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)
(Deputado do PPB ocupa a vaga)

1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Mário Negromonte· vaga do PSDB
Ricardo Barros

PPS

Bloco PSB,PC do B
José Antonio AlmeidaJandira Feghali

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
1 vaga

Arlindo Chinaglia
José Pimentel
Pedro Eugênio· vaga do
PPS
2 vagas

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Fernando Coruja 1 vaga
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

João Caldas Almeida de Jesus

Secretário(a): Sflvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, s/165-B
Telefones: 318-7061
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E

1 vaga

1 vaga

Agnaldo Muniz

4 vagas

Pedro Pedrossian • vaga do
PFL

Telmo Kirst
2 vagas

Adauto Pereira
Gilberto Kassab

Marcos Cintra • vaga do Bloco
PL,PSL

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)

2 vagas
PT

PPB

(Deputado do Bloco
PMDB,PST,PTN ocupa a vaga)

Bloco PSB,PC do B

PPS

Almeida de Jesus

PV
(Deputado do Bloco PSB,PC
do B ocupa a vaga)

S.PART.
Fernando Zuppo - vaga do PDT

Rubens Furlan

Haroldo Lima
Sérgio Novais - vaga do PV

Bloco PL,PSL
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Pedro Henry

Simão Sessim
1 vaga

PDT
(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

Aracely de Paula
Francistônio Pinto

Joaquim Francisco

Vic Pires Franco

1 vaga

Paulo Braga

Avenzoar Arruda
(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)
2 vagas

Secretário(a): Mário Oráusio Coutinho



PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO 137, DE 1999, QUE "ESTABELECE LIMITE

PARA REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU PENSÃO,
APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES PÚBLICOS E AO

MINISTÉRIO PÚBLICO". (SUBTETO)
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PMDB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

PMDB

PSDB

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
Reginaldo Gennano

Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

1 vaga

Carlos Santana
Nelson Pellegrino

2 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra

Feu Rosa

Zenaldo Coutinho

(Deputado do Bloco
PL,PST,PMN,PSD,PSL ocupa a

vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PT

PFL

PPB

PSDB

PMDB
Max Rosenmann - vaga do PSDB

Mendes Ribeiro Filho
5 vagas

Hélio Costa
Luiz Billencourt
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Tadeu Filippelli
1 vaga

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Moroni Torgan· vaga do
PSDB
Wilson Braga

Geraldo Magela
José Genofno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim

Uno Rossi
Paulo Feij6
Zulaiê Cobra
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do Bloco
PSB,PC do B ocupa a vaga)

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA. (SEGURANÇA
PÚBLICA)

Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares Suplentes

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Biolchi

Osvaldo Reis

2 vagas

Henrique Fontana
José Genorno

2 vagas

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Jutahy Junior
Uno Rossi

Nicias Ribeiro
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)

Nice Lobão
Paulo Braga

Robson Tuma
Wilson Braga

Yvonilton Gonçalves· vaga do
PPB

3 vagas

PT

PPB

Geraldo Magela
3 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcantara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa

Vicente Arruda

Darci Coelho
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonõ

Luciano Castro

Paes Landim
1 vaga

Cezar Schirrner
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jonival Lucas Junior - vaga do
PPB
Jorge Alberto
2 vagas

Hugo Biehl

Ibrahim Abi-ackel

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PTB
Walfrido Mares Guia
1 vaga

PDT

Gerson Peres
Marcus Vicente - vaga do

PSDB

Romel Anizio

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Luiz Antonio Fleury
Silas Camara

Edmar Moreira
Marcus Vicente - vaga do
PSDB
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá - vaga
doPPB
Luiz Antonio Fleury

Jair Bolsonaro

2 vagas

PTB

Roberto Jefferson

PDT
Eurfpedes Miranda Fernando Coruja

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Alrneida de Jesus Paulo José Gouvêa

Bloco PSB,PC do B

Alexandre Cardoso
Bloco PSB,PC do B

Dr. Evilásio

Eurfpedes Miranda

Gonzaga Patriota
Wanderley Martins - vaga do
PSDB

1 vaga

Agnelo Queiroz

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, si 168-A
Telefones: 318-8437/8418
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO
DO INCISO 11 DO ART. 37 E DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

PPS
1 vaga

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Badu Picanço • vaga do PSDB

Paulo José Gouvêa
Cabo Júlio

Regis Cavalcante

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-6874

1 vaga
PPS

1 vaga



DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL". (REFORMA
TRIBUTÁRIA)

Presidente: Germano Rigolto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PMDB

PSDB

Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-8437 318-8418
FAX: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 179·A, DE 1999, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO INCISO li, DO § 1°, DO ART. 40, COM A REDAÇÃO DADA

PELA EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20/98,
ESTABELECENDO A IDADE DE SETENTA E CINCO ANOS
PARA A APOSENTADORIA COMPULSÓRIA NO SERViÇO

PÚBLICO.
Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)
1° Vice-Presidente: La(re Rosado (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Nilton Baiano (PPB)
Relator: Paes Landim (PFL)
Titulares Suplentes

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro

Chico Sardelli
Gervásio Silva

lédio Rosa
Lavoisier Maia

6 vagas

Alex Canziani
André Benassi

Armando Abflio
Itamar Serpa

José Múcio Monteiro
1 vaga

PFL

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Eduardo Barbosa
Léo Alcântara
Pedro Canedo
Ricardo Rique
Vicente Caropreso

Lafre Rosado
Lamartine Poselta
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Terra
Osvaldo Biolchi
Teté Bezerra

PMDB

André de Paula
Francisco Coelho
João Mendes
Luis Barbosa
Paes Landim
Sérgio Barcellos

Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
3 vagas

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
Eduardo Paes· vaga do PTB

João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino

Wilson Braga
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia (Licenciado)
Basflio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano

1 vaga

PT

PFL
Eliseu Resende
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Ronaldo Caiado

Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigolto
José Priante
Luiz Biltencourt
Paulo Lima
1 vaga

Antonio Kandir
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Márcio Fortes
Nilo Coelho
sampaio Dória • vaga do PPB
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

PPB
Felter Junior
João Pizzolalti
Romel Anizio
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PTB

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgflio Guimarães

1 vaga

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
Pedro Pedrossian • vaga do

PFL
1 vaga

PT
Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Paulo Paim

PPB
Almerinda de Carvalho
Jofran Frejat
Nilton Baiano

PTB
Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Seabra

Henrique Fontana
José Pimentel

Ricardo Berzoini
1 vaga

Dr. Benedito Dias
José Linhares

1 vaga

Fernando Gonçalves
Márcio Matos

PPS

Bloco PSB,PC do B

secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar

Ricardo Ferraço. vaga do
PSDB

Marcos de Jesus
Robério Araújo

2 vagas

1 vaga

Ivan Paixão
Pompeo de Maltos

PTN

Bloco PL,PSL

Bloco PSB,PC do B

Bloco PDT,PPS

José de Abreu

Agnelo Queiroz
1 vaga

Alceu Coltares
Regis Cavalcante

Medeiros
Remi Trinta

Secretário(a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 170-A
Telefones: (Oxx61) 318-7066
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

1 vaga

Enio Bacci
(Deputado S.PART. ocupa a

vaga)

PDT

Félix Mendonça

José Militão • vaga do PSDB
Walfrido Mares Guia

S.PART.
Fernando Zuppo • vaga do PDT

Eurfpedes Miranda

1 vaga

Eduardo Campos Sérgio Miranda
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos



CONSTITUiÇÃO N° 254·A, DE 2000, DO PODER EXECUTIVO,
QUE "ALTERA0 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"

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)
3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB)
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

REDAÇÃO AO INCISO I DO § 1° DO ART. 73 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE

NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

AntOnio Jorge
B.Sá
Chiquinho Feitosa
João Castelo
José Teles

Murilo Domingos

Nilo Coelho
Paulo Mourão

Bloco PSDB,PTB
Iberê Ferreira - vaga do PPB

Lino Rossi
Lúcia Vânia

Ricardo Rique
Ricarte de Freitas

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

3 vagas

Bloco PFL,PST

Presidente:
1° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)
Titulares

Bloco PSDB,PTB
Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Roberto Jefferson

Bloco PMDB,PST,PTN
Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
3 vagas

PFL

Suplentes

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampaio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga

Cezar Schirmer
Larre Rosado

4 vagas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000, QUE "DÁ NOVA

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais -Anexo 11 - Sala 165-b
Telefones: 3187064/3187060
FAX: 3182140

PHS
(Deputado do Bloco PFL,PST
ocupa a vaga)

Marcos de Jesus

1 vaga

1 vaga

João Paulo
3 vagas

Fernando Coruja

Cleuber Carneiro
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

1 vaga

Eujácio Simões

Regis Cavalcante

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia

PFL

Agnaldo Muniz

Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

PT

Francisco Rodrigues
Laura Carneiro

Átila Lins
Chico Sardelli
Jairo Carneiro
Marcos Cintra - vaga do Bloco PL,PSL
Paulo Marinho
Vilmar Rocha
1 vaga

Eni Voltolini
Ibrahim Abi-ackel - vaga do PHS
Luiz Fernando
Nelson Meurer

PHS
(Deputado do PPB ocupa a vaga)

PDT
José Roberto Batochio

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida

Bloco PL,PSL
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PPS

PPB

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7063
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO, N° 294, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO 1° DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - BATALHÃO SUEZ
Presidente: Iberê Ferreira (PTB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PPB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Ben-hur Ferreira
Fernando Ferro

José Pimentel

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira
Jairo Carneiro

Paes Landim

Vilmar Rocha
1 vaga

Euler Morais
19or Avelino

Jonival Lucas Junior
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
1 vaga

PT

PPB

PMDB

Regis Cavalcante
1 vaga

Bloco PL,PSL

2 vagas

Eliseu Moura
João Leão - vaga do Bloco

PSDB,PTB
Márcio Reinaldo Moreira

(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

Geovan Freitas
Marcelo Castro
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Teté Bezerra
1 vaga

Avenzoar Arruda
João Grandão
1 vaga

Clementino Coelho
Neiva Moreira

Darci Coelho
Jaime Fernandes
Osvaldo Coelho
Pauderney Avelino • vaga do
PHS
Ronaldo Caiado
Wilson Braga
1 vaga

Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Enivaldo Ribeiro

Pastor Amarildo

Roberto Balestra

Eujácio Simões



Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefones: 318-7063
FAX: 3182140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 306-A, DE 2000, QUE "ACRESCENTA O
PARÁGRAFO TERCEIRO AO ARTIGO 215 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, INSTITUINDO O PLANO NACIONAL DE
CULTURA",

Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joel de Hollanda (PFL)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Marcus Vicente (PPB)
Relator: Lidia Quinan (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB,PTB

Bloco PFL,PST
Arolde de Oliveira (Licenciado)

Átila Lins· vaga do Bloco PSDB,PTB
Jaime Fernandes

1 vaga

2 vagas

2 vagas

De Velasco

Luisinho
2 vagas

Esther Grossi
Padre Roque

1 vaga

Gastão Vieira
José Borba

Mauro Lopes
Osmar Terra

Osvaldo Reis
Waldemir Moka

Darci Coelho
lédio Rosa

Jaime Martins
Lavoisier Maia

Neuton Lima
Paulo Gouvêa

Osmar Serraglio
Paulo Lima

4 vagas

Arlindo Chinaglia
Iara Bernardi

José Genofno

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Vicente Arruda

Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Lael Varella
Lavoisier Maia

Roberto Pessoa (Licenciado)
1 vaga

PT

PPB

PMDB

PTN

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

Nice Lobão
Paes Landim
1 vaga

Dr. Antonio Cruz
Gastão Vieira
João Matos
Jonival Lucas Junior
Osvaldo Biolchi
Themlstocles Sampaio

Dino Fernandes
José Linhares
Marcus Vicente

João Sampaio
1 vaga

Gilmar Machado
Iara Bernardi
1 vaga

Eduardo Campos
Jandira Feghali

1 vaga

Oliveira Filho

André de Paula
Átila Lins
Chico Sardelli
Francisco Rodrigues
Nice Lobão
Robson Tuma

Antônio do Valle
Freire Júnior
José Priante
Pedro Novais
Renato Vianna
Zé [ndio

PSDB

PFL

PT

Aloysio Nunes Ferreira
André Benassi
Inaldo Leitão
Narcio Rodrigues
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)

PMDB

Marcos Afonso
Milton Temer
Paulo Delgado

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: (Oxx61)318-8790
FAX: (Oxx61)318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 347-A, DE 1996, QUE DÁ NOVA REDAÇAO
AO § 2° DO ART. 57 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

Presidente: Antônio do Valle (PMDB)
1° Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: João Leão (PPB)
Relator: Narcio Rodrigues (PSDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Cabo Júlio

6 vagas

João Tota
2 vagas

4 vagas

Gilberto Kassab
Neuton Lima

Paulo Marinho
Ronaldo Caiado

1 vaga

Airton Cascavel

Serafim Venzon

Nelson Marquezelli

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

Bonifácio de Andrada
José Carlos Martinez

(Deputado do Bloco PFL,PST ocupa a
vaga)

5 vagas

PPS

Bloco PSB,PC do B

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

PPB

Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
Yvonilton Gonçalves - vaga do PPB
2 vagas

Edison Andrino
Freire Júnior
Marcelo Barbieri
3 vagas

PDT

PSDB

PMDB

Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
Rommel Feijó
(Deputado do PPB ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PT
Carlos Santana
Marcos Afonso
2 vagas

1 vaga

Almir Sá
Dino Fernandes - vaga do PSDB
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PTB
Iberê Ferreira - vaga do PPB
Murilo Domingos
Sérgio Reis - vaga do PSDB

Paulo Baltazar

Neiva Moreira

Eujácio Simões

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro
Joel de Hollanda

Alexandre Santos
Lidia Quinan

Luiz Piauhylino

Márcio Fortes
Márcio Matos
Marisa Serrano
Rafael Guerra
1 vaga



Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 170-A
Telefones: (Oxx61) 318-8782
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
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 ARTIGO 128 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

PSDB

PFL

PMDB
Coriolano Sales - vaga do PDT

Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

4 vagas

Max Mauro
1 vaga

Anivaldo Vale
Expedito Júnior

Nicias Ribeiro

3 vagas

6 vagas

Celcita Pinheiro
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
José Melo • vaga do PHS

Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

1 vaga

PT

PFL

PDT
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)

PSDB

PMDB
Confúcio Moura
José Priante
Jurandil Juarez
Pedro Chaves
Pedro Novais
Renato Vianna

Átila Lins
Francisco Garcia
Luciano Castro
Luis Barbosa
Pauderney Avelino
Salomão Cruz

Antonio Feijão
Arlhur Virgflio
Fátima Pelaes
Sebastião Madeira - vaga do
PHS
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zenaldo Coutinho

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida Djalma Paes

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos

Nelson Marquezelli
1 vaga

Enio Bacci

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N°412-A, DE 2001, QUE"ALTERA O ATO
DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INTRODUZINDO ARTIGOS PARA INSTITUIR O FUNDO DE

DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL".
Presidente: Luiz Fernando (PPB)
1° Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
Relator: Átila Lins (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefones: 318-8428

2 vagas

Eber Silva

José Carlos Elias
Zila Bezerra

Airlon Dipp
1 vaga

Teima de Souza

Alceste Almeida
Almeida de Jesus

Suplentes

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

Marcondes Gadelha
Nice Lobão

Robson Tuma

2 vagas

Almerinda de Carvalho
Almir Sá

Herculano Anghinelli

PST

PTB

PPB

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

Albérico Filho
Gustavo Fruet
4 vagas

Átila Lins
Corauci Sobrinho
Gervásio Silva
Luis Barbosa
Neuton Lima
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
1 vaga

Divaldo Suruagy

Alexandre Cardoso
Sérgio Miranda

Bispo Rodrigues
Juquinha

Giovanni Queiroz
Rubens Bueno

Félix Mendonça
Josué Bengtson

Francisco Dornelles
João Leão
Márcio Reinaldo Moreira

Presidente:
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PTB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
Titulares

Professor Luizinho

PPB
Almerinda de Carvalho· vaga do
PFL

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

4 vagas

Augusto Farias

Gerson Peres
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Ary Kara - vaga do PPB

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

PT
4 vagas

Eurico Miranda

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá - vaga do

PPB

Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão
1 vaga

Gerson Peres
João Tota
Luiz Fernando

Silas Camara
Zila Bezerra

Agnaldo Muniz
Euripedes Miranda

Alceste Almeida
Robério Araújo

Vanessa Grazziotin

PPB

PTB

Bloco PDT,PPS

Bloco PL,PSL

Bloco PSB,PC do B

4 vagas

Almir Sá
Dr. Benedito Dias

1 vaga

Eduardo Seabra
1 vaga

Airlon Cascavel
Giovanni Queiroz

Oscar Andrade
Raimundo Santos

Socorro Gomes



Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, sala 165-B
Telefones: (Oxx61) 318-8430
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 474·A, DE 2001, QUE "APERFEiÇOA O
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E O FINANCIAMENTO DA

SEGURIDADE SOCIAL, ESTABELECE NORMAS DE
TRANSiÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
1° Vice-Presidente: André Benassi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT)
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

doB

Vadão Gomes
2 vagas

4 vagas

Arnon Bezerra
Luiz Ribeiro
Paulo Feijó

Wilson Santos
2 vagas

Dr. Antonio Cruz
5 vagas

Francisco Garcia
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Paulo Gouvêa
Salomão Cruz
Wilson Braga

Edmar Moreira
Gerson Peres
Jair Bolsonaro

PPB

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Carlos Santana
Geraldo Magela

Abelardo Lupion
Chico Sardelli
Eduardo Paes
Joaquim Francisco
Moroni Torgan
Zezé Perrella

Custódio Mattos
Feu Rosa
Lino Rossi
Luiz Piauhylino
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PMDB

PT

PSDB

Hélio Costa
João Magalhães
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo
Roland Lavigne
Tadeu Filippelli

PFL

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: (Oxx61) 318-8790
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 534-A, DE 2002, QUE "ALTERA O ART.
144 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS

COMPETÊNCIAS DA GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA
GUARDA NACIONAL".

Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Roland Lavigne (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Chico Sardelli (PFL)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

4 vagas

6 vagas

Chico Sardelli
Gervásio Silva

lédio Rosa
Jaime Martins

Pedro Irujo
Rodrigo Maia

Max Rosenmann
Wilson Cignachi

4 vagas

1 vaga

PFL
Carlos Alberto Rosado
Jorge Khoury
Marcos Cintra
Moreira Ferreira
Paulo Marinho
Roberto Pessoa (Licenciado)

PSDB
Adolfo Marinho
Affonso Camargo
Alberto Goldman
Alex Canziani
Alexandre Santos
André Benassi

PMDB
Armando Monteiro
Carlos Eduardo Cadoca
Coriolano Sales
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro

José Pimentel
Luiz Alberto
Pedro Eugênio
Ricardo Berzoini

PT

PHS
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PPB

Secretário(a): Heloisa Maria M. Pedrosa Diniz

PST

1 vaga

Cabo Júlio - vaga do Bloco
PSB,PC do B

Magno Malta
Remi Trinta

Márcio Bittar
1 vaga

Duilio Pisaneschi
1 vaga

Inácio Arruda
(Deputado do PST ocupa a vaga)
PHS

Airton Cascavel
Neiva Moreira

(Deputado do PTB ocupa
a vaga)

Gonzaga Patriota
Wanderley Martins

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Bloco PSB,PC do B

PTB

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Arnaldo Faria de Sá
Edir Oliveira - vaga do PHS
Luiz Antonio Fleury

Dr. Evilásio
1 vaga

Iberê Ferreira
José Militão

1 vaga

Airton Dipp
1 vaga

Almeida de Jesus
Remi Trinta

Augusto Nardes
Eni Voltolini

Luis Carlos Heinze

Bloco PDT,PPS

Bloco PL,PSL

PTB

Agnaldo Muniz
João Eduardo Dado

AntOnio Jorge
Nelson Marquezelli

Dilceu Sperafico
Fetter Junior
Hugo Biehl

Luciano Bivar
Ronaldo Vasconcellos

Bloco PSB,PC do B
Agnelo Queiroz
(Deputado do PHS ocupa a vaga)

PTN
(Deputado do PST ocupa a vaga)

PST
Divaldo Suruagy· vaga do PTN

PHS
Roberto Argenta • vaga do Bloco PSB,PC



Secretário(a): Francisco Lopes
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7066
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 575-A, DE 1998, QUE " ALTERA O INCISO
IV, DO ART. 20, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (EXCLUINDO

DOS BENS DA UNIÃO OU DOS ESTADOS AS ILHAS

Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: (Oxx61) 318-6874
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 550-A, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
ANTÔNIO FEIJÃO E OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO

ART. 40 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, ALTERA O PRAZO DE VIGÊNCIA DA ZONA

FRANCA DE MANAUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Francisco Garcia (PFL)
1° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

OCEÂNICAS E COSTEIRAS QUE INTEGRAM O TERRITÓRIO
DE MUNiCípIO).

Presidente: Nilo Coelho (PSDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
3° Vice-Presidente: Themfstocles Sampaio (PMDB)
Relator: Eni Voltolini (PPB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefones: (Oxx61) 318-7051
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER Á PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 598-A, DE 1998, QUE "ALTERA A

REDAÇÃO DAS LETRAS "A", "B", "C" E "O" DO INCISO VI
DO § 3° DO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (IDADE

MíNIMA PARA CARGO ELETIVO)
Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

José Teles
Lidia Quinan

Paulo Feijó
3 vagas

2 vagas

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro

1 vaga

Gastão Vieira
5 vagas

Sérgio Reis
1 vaga

João Coser
3 vagas

Roberto Argenta

Regis Cavalcante
1 vaga

De Velasco
Raimundo Santos

André de Paula
Francistônio Pinto

lédio Rosa
José Carlos Coutinho

Mauro Fecury
Neuton Lima

PHS
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

Alexandre Santos
João Castelo
Nilo Coelho
Ricardo Rique
Salvador Zimbaldi
Vicente Caropreso

PSDB

PFL

Socorro Gomes
1 vaga

PMDB
Darclsio Perondi • vaga do PHS
Edison Andrino
Gustavo Fruet
Marcelo Teixeira
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Themfstocles Sampaio

Bloco PSB,PC do B

Ronaldo Vasconcellos
Valdeci Paiva

Carlito Merss
Fernando Gabeira
Jaques Wagner
1 vaga

PPB
Eni Voltolini
João Pizzolatli
Leodegar Tiscoski

Bloco PL,PSL

Fernando Gonçalves
1 vaga

Fernando Coruja
João Herrmann Neto

PTB

PT

Bloco PDT,PPS

Eduardo Paes
Gervásio Silva
José Carlos Fonseca Jr.
Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes
Santos Filho

Robério Araújo

2 vagas

Odflio Balbinotli
Pedro Canedo

Sérgio Carvalho
Sérgio Reis
Zila Bezerra

3 vagas

1 vaga

Almir Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

Giovanni Queiroz
1 vaga

Damião Feliciano
5 vagas

Deusdeth Pantoja
Luciano Castro

Mauro Fecury
Salomão Cruz

Sérgio Barcellos
1 vaga

Orlando Fantazzini
2 vagas

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
19or Avelino
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

PT
Marcos Afonso
Nilson Mourão
1 vaga

Átila Lins
Francisco Garcia
Francisco Rodrigues
Luis Barbosa· vaga do PHS
Pauderney Avelino
2 vagas

PPB

Bloco PFL,PST

Dr. Benedito Dias
João Tota
Luiz Fernando

Bloco PSB,PC do B
Agnelo Queiroz
Vanessa Grazziotin

PMDB

Bloco PL,PSL

Airton Cascavel
Eurlpedes Miranda

Bloco PSDB,PTB

PHS
(Deputado do Bloco PFL,PST ocupa a
vaga)

Bloco PDT,PPS

Raimundo Santos

Antonio Feijão
Arthur Virgflio
Josué Bengtson
Julio semeghini
Léo Alcântara
Silas Câmara
Vicente Arruda
1 vaga



Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: (61) 318-7058
FAX: (61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
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)
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB,PTB

Bloco PMDB,PST,PTN

B.Sá
Fernando Gonçalves
Max Mauro
Odllio Balbinolti
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Walfrido Mares Guia· vaga do
PHS
Xico Graziano

1 vaga

Valdeci Paiva

Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Zezé Perrella

2 vagas

Fernando Coruja

Fernando Gabeira • vaga do
PPS

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

Elcione Barbalho
Jonival Lucas Junior· vaga do

PPB
Moacir Michelelto

5 vagas

Augusto Nardes
(Deputado do Bloco

PMDB,PST,PTN ocupa a vaga)
1 vaga

PT

PFL

PDT

PPB

1 vaga

PPS

(Deputado do PT ocupa a vaga)

PHS

PFL
Átila Lins

Gervásio Silva
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avelino
Pedro Irujo

(Deputado do PPB ocupa a vaga)

Bloco PL,PSL

Bloco PSB,PC do B

Glycon Terra Pinto

Luiz Biltencourt

Saraiva Felipe
4 vagas

Ayrton Xerêz (Licenciado).
vaga do PPS
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
2 vagas

Adão Preito

Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

Pompeo de Maltos

Cleonllncio Fonseca

Dilceu Sperafico

Hugo Biehl

Socorro Gomes

Paulo José Gouvêa

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)

Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

Secretário(a): Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefones: 318-7062/318-7061
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999, QUE "!lÁ NOVA REDAÇÃO
AO § 5° DO ART. 14 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL" E A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 04, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, RESTABELECENDO A

INELEGIBILIDADE PARA OS MESMOS CARGOS, NO
PERíoDO SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

DOS GOVERNADORES DE ESTADO E DO DISTRITO
FEDERAL, DOS PREFEITOS E DE QUEM OS HOUVER

SUCEDIDO OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES
ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA ÀQUELA.

(INELEGIBILIDADE)
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-ackel (PPB)
Titulares Suplentes

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alc1lntara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

Suplentes

Asdrubal Bentes
Osvaldo Reis

4 vagas

Carlos Dunga
Félix Mendonça

Helenildo Ribeiro
Osmllnio Pereira

Rommel Feijó
Sérgio Reis

Zulaiê Cobra
1 vaga

PMDB

Bloco PFL,PST
Antônio Carlos Konder Reis

Francistônio Pinto
Mauro Fecury

Osvaldo Coelho
Paulo Gouvêa

1 vaga

Bloco PSDB,PTB

PT
3 vagas

PPB
3 vagas

Bloco PSB,PC do B
2 vagas

Bloco PDT,PPS
2 vagas

Bloco PL,PSL
Lincoln Portela

PV
1 vaga

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Inaldo Leitão
João Almeida
Nelson Trad
Salvador Zimbaldi
Vicente Caropreso

Titulares

Jairo Carneiro
José Rocha
Neuton Lima
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos
1 vaga

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Lalre Rosado
Luiz Biltencourt
Mauro Lopes
1 vaga

João Paulo
Orlando Fantazzini
Pedro Celso

2 vagas

Eni Voltolini
Gerson Peres
Marcus Vicente

1 vaga

Márcio Biltar
1 vaga

Alceste Almeida

._-------------_..."'••....• " .•._-, .. ".



José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB,PC do B

Sérgio Novais José Antonio Almeida
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Almeida de Jesus Cabo Júlio

Bloco PSB,PC do B
1 vaga

Bloco PL,PSL
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PPS

1 vaga

Valdeci Paiva

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Yvonilton Gonçalves - vaga
do PPB

Zezé Perrella

2 vagas

Marcos Rolim - vaga do PV
Pedro Eugênio - vaga do

PPS
4 vagas

Celso Russomanno
Luisinho - vaga do PDT

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

1 vaga

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Emerson Kapaz

Ricardo Ferraço - vaga do Bloco
PSDB,PTB

Dr. Hélio

PDT

PPB
Cunha Bueno
Eliseu Moura

Wigberto Tartuce

PT
Fernando Gabeira • vaga do PV

Jorge Biltar

Professor Luizinho
2 vagas

Marcos Cintra • vaga do Bloco
PL,PSL
Paulo Octávio
Rodrigo Maia - vaga do Bloco
PSDB,PTB
Rubem Medina
Vic Pires Franco

1 vaga

Josué Bengtson

4 vagas

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântara
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
1 vaga

Hermes Parcianello
Osvaldo Reis

Zé fndio
3 vagas

Dr. Benedito Dias
Pedro Pedrossian - vaga do PFL

Roberto Balestra
Vadão Gomes

PT

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Gerson Peres
Ibrahim Abi-ackel
Luiz Fernando

1 vaga

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Vicente Arruda
1 vaga

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
1 vaga

Jorge Alberto
Norberto Teixeira
Paulo Lima
3 vagas

1 vaga

Secretário(a): Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 168-A
Telefones: 318-7062
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 1483, DE 1999, QUE "INSTITUI A

FATURA ELETRÕNICA E A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÕNICO"

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 Suplentes

Bloco PSDB,PTB

Francisco Rodrigues
José Carlos Fonseca Jr.

Moroni Torgan
Paulo Marinho

Bloco PSDB,PTB

Cleuber Carneiro
Gervásio Silva

Gilberto Kassab
Jaime Fernandes

José Carlos Aleluia
1 vaga

6 vagas

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Armando Abflio
Arnaldo Faria de Sá - vaga do

PPB
Arnon Bezerra

Eduardo Barbosa
Julio Semeghini

Lidia Quinan
Renildo Leal

2 vagas

PMDB

Bloco PFL,PST

Darclsio Perondi

Claudio Cajado
Joaquim Francisco
Luciano Pizzalto
Neuton Lima
Santos Filho
1 vaga

Carlos Mosconi

Iris Simões

Léo Alcântara
Luiz Antonio Fleury
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PV

(Deputado do PT ocupa a vaga)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE "DISPÕE SOBRE

O ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O
TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS DE

SERViÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS.
Presidente: Zé fndio (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-6874

Regis Cavalcante

7 vagas

Augusto Franco
Iris Simões

Márcio Fortes
Maria Abadia

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

PPS

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia
(Deputado do PPS ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

Bloco PMDB,PST,PTN
Hermes Parcianello
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Maria Elvira
Pinheiro Landim
2 vagas

1 vaga

PFL
Arolde de Oliveira (Licenciado)
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzalto



Glycon Terra Pinto
José Borba
Max Rosenmann· vaga do
Bloco P5DB,PTB
Milton Monti
Saraiva Felipe
Zé [ndio

Marcos Afonso
2 vagas

PT
Dr. Rosinha

Henrique Fontana
Jaques Wagner

Pedro Eugênio· vaga do Bloco
PDT,PP5

PFL
Abelardo Lupion
Darci Coelho
Lael Varella
Moroni Torgan

Ronaldo Caiado

Salomão Cruz· vaga do PPB
Sérgio Barcellos
Yvonilton Gonçalves. vaga do
PPB
1 vaga

PT

Jaime Fernandes
José Carlos Fonseca Jr.
José Mendonça Bezerra

José Rocha
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)
2 vagas

João Grandão
3 vagas

Cleonâncio Fonseca

Pedro Pedrossian • vaga do PFL
(Deputado do Bloco P5DB,PTB

ocupa a vaga)

1 vaga

PDT
(Deputado do Bloco P5B,PC do

B ocupa a vaga)

PPB

Dr. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner
João Paulo

Marcus Vicente· vaga do
Bloco P5DB,PTB
Roberto Balestra
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Fernando Coruja

Bloco P5B,PC do B1 vaga

Fernando Coruja
Regis Cavalcante· vaga do

PH5
(Deputado do PT ocupa a

vaga)

Paulo Baltazar
1 vaga

PPB

Bloco PDT,PP5

Celso Russomanno
Mário Negromonte

(Deputado do Bloco
P5DB,PTB ocupa a vaga)

Bloco P5B,PC do B

Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini

José Janene

Dr. Hélio

Emerson Kapaz

Alexandre Cardoso
1 vaga

Rubens Furlan • vaga do PH5

Bloco PL,P5L
Ronaldo Vasconcellos

Marcos de Jesus

Pedro Valadares Aldo Arantes
Miriam Reid • vaga do PDT

Bloco PL,PSL
Juquinha • vaga do Bloco
PSDB,PTB
Ronaldo Vasconcellos· vaga
do PHS
Valdeci Paiva

PHS
(Deputado do Bloco PDT,PPS (Deputado do Bloco PDT,PPS
ocupa a vaga) ocupa a vaga)

Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-8431
FAX: 318-2140

Bloco P5DB,PTB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 2186, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE A

SUBSTITUiÇÃO PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE CONTENHAM

ASBESTO/AMIANTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PMDB,PST,PTN

Bloco PSDB,PTB

1 vaga

Rubens Furlan

Alex Canziani
Antonio Carlos Mendes Thame

Dr. Heleno
João Castelo

Ronaldo Cezar Coelho
(Licenciado)

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

1 vaga

PPS
Emerson Kapaz

PHS
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Cust6dio Mattos
Julio Semeghini

Márcio Fortes

Paulo Kobayashi

(Deputado do Bloco PDT,PPS
ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PFL,PST

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefones: 318-8790
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 2763, DE 2000, QUE "DISPÕE

50BRE A pOLíTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, 5EUS
INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Adolfo Marinho (PSDB)
Titulares Suplentes

Freire Júnior
Geovan Freitas
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

1 vaga

Walfrido Mares Guia

1 vaga

Alexandre Santos
Arnaldo Faria de Sá • vaga do

PPB
Dr. Heleno

Lúcia Vânia
Osmânio Pereira

Paulo Mourão

Rommel Feij6

Euler Morais
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themlstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

Airton Roveda

Fátima Pelaes

Jovair Arantes
Lidia Quinan
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)



Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefones: 318.8782
FAX: 318.2140

COMISSÃO ESPECiAl DESTINADA A ANAliSAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE lEI N° 2905, DE 1997,
QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE

AliMENTOS GENETICAMENTE MODIFICADOS".
Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
l° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)

elator: Confúcio Moura (PMDB)
'ulares Suplentes

Bloco PSB,PC do B

Bloco PDT,PPS

Bloco PL,PSl
Juquinha - vaga do Bloco

PSDB,PTB
Philemon Rodrigues

2 vagas

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

2 vagas

Fernando Ferro

Iara Bernardi
Luci Choinacki

Marcos Rolim - vaga do PV
1 vaga

Adauto Pereira
Deusdelh Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Pedro Pedrossian - vaga do
Bloco PFl,PST

Roberto Balestra

Paulo José Gouvêa
Welinton Fagundes - vaga do

Bloco PSDB,PTB

Alceu Collares
Márcio Bitlar

Vanessa Grazziotin
1 vaga

PV

(Deputado do PT ocupa a vaga)

PT

PPB

PMDB

Bloco PFL,PST

Bloco Pl,PSl

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

2 vagas

Abelardo Lupion
Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
José Rocha

Luciano Pizzalto

Salomão Cruz - vaga do PPB
1 vaga

Confúcio Moura
Darclsio Perondi
Igm Avelino
Moacir Michelelto
Silas Brasileiro
1 vaga

Fernando Gabeira - vaga do
PV
João Grandão
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Aldo Arantes
Sérgio Novais

Emerson Kapaz
Pompeo de Maltos

Ronaldo Vasconcellos

Felter Junior
Hugo Biehl
(Deputado do Bloco
PFl,PST ocupa a vaga)

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11 , Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7555
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECiAl DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE lEI N° 3198, DE 2000,

QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUAlDADE RACiAl, EM
DEFESA DOS QUE SOFREM PRECONCEITO OU

DISCRIMINAÇÃO EM FUNÇÃO DE SUA ETNIA, RAÇA E/OU
COR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes
Neuton Lima

1 vaga

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Salatiel Carvalho
1 vaga

Inácio Arruda
José Antonio Almeida

Henrique Fontana
João Magno

Nilmário Miranda
Pedro Eugênio. vaga do

Bloco PDT,PPS

Dino Fernandes· vaga do
Bloco PSDB,PTB
Dr. Benedito Dias

Felter Junior
João Pizzolalti

Olimpio Pires
(Deputado do PT ocupa a

vaga)

PPB

Bloco PFL,PST

PT

PMDB

ocupa a vaga)

Cartos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzalto
Marcos Cintra
Pedro Fernandes
Rodrigo Maia· vaga do Bloco
PSDB,PTB

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Eliseu Moura

Eni Voltolini
Simão Sessim

Alexandre Cardoso
Djalma Paes· vaga do PHS
Sérgio Novais

PHS
(Deputado do Bloco PSB,PC do
B ocupa a vaga)

Ronaldo Vasconcellos

Ivan Paixão

João Sampaio

Ricardo Ferraço· vaga do Bloco
PSDB,PTB

Bloco PSDB,PTB
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odllio Balbinotti

Paulo Mourão
Pedro Canedo

(Deputado do Bloco Pl,PSl
ocupa a vaga)

Eduardo Barbosa
João Almeida
Uno Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Bloco PSDB,PTB
Airton Roveda

Eduardo Seabra
Feu Rosa

Nelson Trad
4 vagas



PPB

PMDB

Bloco PSB,PC do B

Damião Feliciano
Freire Júnior
Gessivaldo Isaias
Osmar Terra
2 vagas

3 vagas

Celcita Pinheiro

Angela Guadagnin
Carlito Merss

Flávio Arns • vaga do Bloco
PSDB,PTB

Geraldo Magela
Padre Roque

Lavoisier Maia
Luis Barbosa

(Deputado do Bloco PSDB,PTB
ocupa a vaga)

(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

(Deputado do Bloco
PMDB,PST,PTN ocupa a vaga)

1 vaga
PT

PPB
Almerinda de Carvalho - vaga
doPFL
Celso Russomanno
José Linhares
(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)

PDT

Marcos Afonso
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

1 vaga

Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan

Nice Lobão

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

2 vagas

3 vagas

Ben-hur Ferreira
Carlos Santana

Paulo Paim

Nair Xavier Lobo
5 vagas

Átila Lins
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

PT
Fernando Gabeira - vaga do PV
Flávio Arns • vaga do Bloco PSDB,PTB
Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

Almerinda de Carvalho
José Linhares
Pastor Amarildo

(Deputado do PT ocupa a vaga)
Bloco PFL,PST

Celcita Pinheiro
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella
2 vagas

Evandro Milhomen
Tânia Soares

Bloco PDT,PPS
Alceu Collares
Ivan Paixão

Bloco PL,PSL
Lincoln Portela

PV
(Deputado do PT ocupa a vaga)

Agnelo Queiroz Fernando Coruja Dr. Hélio
1 vaga Bloco PSB,PC do B

Djalma Paes 1 vaga
Dr. Hélio Bloco PL,PSL

Regis Cavalcante Lincoln Portela Medeiros· vaga do PFL
Robério Araújo

Marcos de Jesus PPS
1 vaga 1 vaga

1 vaga PHS
Roberto Argenta 1 vaga

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-8783
FAX: 318-2140/2995

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI 3561, DE 1997,

QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DO IDOSO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

Roland Lavigne - vaga do PFL
5 vagas

Aroldo Cedraz
Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio

Vic Pires Franco

Alexandre Santos
Antonio Feif
Léo Alcãnl

Luiz Carlos I
Márcio F

PFL

PSDB

PMDB

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

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Feu Rosa
Luiz Piauhylino

Albérico Filho
Eunlcio Oliveira
João Henrique (Licenciado)
Leur Lomanto
Olavo Calheiros

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Oiniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7056
FAX: 318-2140

PROJETO DE LEI QUE "DISPÕE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO

CIVIL· ANAC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Alberto Goldman (PSOB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMOB)
Titulares Suplentes

Carlos Mosconi

Eduardo Seabra
Expedito Júnior - vaga do PFL

Feu Rosa
Saulo Pedrosa

(Deputado do PT ocupa a vaga)
3 vagas

Darcfsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themlstocles Sampaio

Bloco PSDB,PTB
Arnaldo Faria de Sá • vaga do
PPB
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Bloco PMDB,PST,PTN



Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior Sala 165-B
Telefones: (Oxx61) 318-8783
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO 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".
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

Wagner Rossi
PT

Jair Meneguelli José Genoíno
Orlando Fantazzini Paulo Delgado
Ricardo Berzoini 2 vagas
Teima de Souza

PPB
Cunha Bueno Augusto Nardes
Herculano Anghinelti Ricardo Fiuza
Simão Sessim 1 vaga

PTB
Eduardo Seabra Fernando Gonçalves
Nelson Trad Iris Simões

Bloco PDT,PPS
Airton Dipp Airton Cascavel
João Herrmann Neto Dr. Hélio

Bloco PL,PSL
Luciano Bivar Ronaldo Vasconcellos
1 vaga 1 vaga

Bloco PSB,PC do B
Jandira Feghali Gonzaga Patriota
Pedro Valadares 1 vaga

PTN
José de Abreu 1 vaga Secretário(a): Fátima Moreira

Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E
PROFERIR AO PROJETO DE LEI N° 4828, DE 1998, QUE

"DISPÔE SOBRE A PRODUÇÃO, O COMÉRCIO E A
FISCALIZAÇÃO DE SEMENTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: OdUio Balbinolti (PSDB)
Relator: Moacir Michelelto (PMDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

1 vaga

4 vagas

2 vagas

De Velasco

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

Confúcio Moura
Edison Andrino

Freire Júnior
Marcelo Castro

2 vagas

Felter Junior
Nelson Meurer

Luiz Sérgio
3 vagas

Antônio Jorge
Jovair Arantes

Nelson Marquezelli
Nilo Coelho

Sérgio Barros
3 vagas

Costa Ferreira
Gervásio Silva

Joaquim Francisco
Lael Varella

Pedro Fernandes
Reginaldo Germano

Vilmar Rocha

(Deputado do PT ocupa
a vaga)

PT

PPB

Fioravante
Jair Meneguelli
1 vaga

PPB

PDT

Ibrahim Abi-ackel
Márcio Reinaldo Moreira
Ricardo Fiuza· vaga do PFL
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PTB
Ary Kara • vaga do PPB
Duilio Pisaneschi
1 vaga

Adão Preito
João Grandão
Nilson Mourão
Padre Roque

Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

Fernando Coruja
Bloco PSB,PC do B

(Deputado do PPS ocupa a vaga)
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Paulo José Gouvêa
PPS

Clementino Coelho· vaga do Bloco
PSB,PC do B
Rubens Bueno

Bloco PMDB,PST,PTN

Bloco PSDB,PTB

PFL
Abelardo Lupion
Cleuber Carneiro
Luciano Pizzalto
Marcondes Gadelha
Paulo Braga
Roberto Pessoa (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Igor Avelino
Moacir Michelelto
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Waldemir Moka
1 vaga

Carlos Batata
Carlos Dunga
José Carlos Elias
Odflio Balbinolti
Paulo Mourão
Saulo Pedrosa
Xico Graziano
1 vaga

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

4 vagas

Adauto Pereira
Costa Ferreira

Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

(Deputado do PSDB
ocupa a vaga)

1 vaga

Pedro Eugênio· vaga do
PPS

Anivaldo Vale
Expedito Júnior· vaga do

PFL
Vicente Caropreso

Veda Crusius
3 vagas

Basilio Villani

Chico da Princesa

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Nelson Oloch
Osmânio Pereira

PFL

PSDB

Arlindo Chinaglia

PT

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio

Rubem Medina

(Deputado do PPB ocupa a vaga)
PMDB

João Henrique (Licenciado)
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga



Luis Carlos Heinze • vaga do PHS
Roberto Balestra

1 vaga Paulo José Gouvêa Valdeci Paiva
PPS

Augusto Farias
2 vagas

Carlilo Merss
João Grandão

Luiz Sérgio

Rubens Bueno
1 vaga

Agnelo Queiroz
1 vaga

PV
1 vaga

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

PHS
Roberto Argenta • vaga do PFL

PT

PPB

PV

Ronaldo Vasconcellos
Welinton Fagundes. vaga do Bloco

PSDB,PTB

6 vagas

Aldir Cabral
Chico Sardelli

Joel de Hollanda

Luis Barbosa
2 vagas

1 vaga

PMDB

Basflio Villani
Expedito Júnior

Josué Bengtson
Márcio Matos

Paulo Feijó
(Deputado do Bloco PL,PSL ocupa a

vaga)
2 vagas

Bloco PFL,PST

Bloco PL,PSL

Bloco PSDB,PTB

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

Emerson Kapaz

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Darcfsio Perondi
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
José Lourenço
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo

Adolfo Marinho
Alex Canziani
Alexandre Santos
Jovair Arantes
Léo Alcântara

Pedro Canedo

Sérgio Reis
1 vaga

Corauci Sobrinho
lédio Rosa
José Mendonça
Bezerra
José Rocha
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 4874, DE 2001,

QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO DESPORTO".
Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Gilmar Machado (PT)
Titulares Suplentes

Eurico Miranda
João Pizzolatti
1 vaga

Aldo Rebelo
1 vaga

Olimpio Pires
Regis Cavalcante

Luciano Bivar

1 vaga

Secretário(a): VALDIVINO 1. FILHO
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior, sala 165-B

2 vagas

1 vaga

1 vaga

Dr. Hélio

Márcio Bittar
1 vaga

Eujácio Simões

7 vagas

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves
José Múcio Monteiro

Lidia Quinan
Max Mauro

Sérgio Carvalho
2 vagas

Marcos Afonso
Marcos Rolim • vaga do PV

Padre Roque
Teima de Souza

1 vaga

Nelson Meurer
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)
1 vaga

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
Salomão Cruz· vaga do PPB

Sérgio Barcellos
Wilson Braga

(Deputado do PHS ocupa a
vaga)

1 vaga

PFL

PPB

PDT

Bloco PSDB,PTB

Bloco PL,PSL

Bloco PMDB,PST,PTN

Bloco PSB,PC do B

Bloco PL,PSL

2 vagas
Bloco PSB,PC do B

Bloco PDT,PPS
Alceu Collares
Clementino Coelho

Paulo José Gouvêa
PHS

(Deputado do PPB ocupa a vaga)

B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTtNADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 4.842, DE
1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A RECURSOS

GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS DERIVADOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" E AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE

1998,4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APENSADOS.
Presidente: Zezé Perrella (PFL)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarle de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes

Freire Júnior
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
3 vagas

José Thomaz Nonõ
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Zezé Perrella
2 vagas

PT
Fernando Gabeira • vaga do PV
João Grandão
3 vagas

Dilceu Sperafico

Roberto Balestra

Romel Anizio

Pompeo de Mattos

Socorro Gomes



Telefones: 318.7063
FAX: 318.2140

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"
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL)
Titulares Suplentes

DE LEI COMPLEMENTAR N° 09, 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".
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB,PTB
Anivaldo Vale
AntOnio Jorge
Carlos Batata
João Colaço • vaga do PMDB
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Xico Graziano
Zila Bezerra
(Deputado do Bloco PL,PSL ocupa a
vaga)

Bloco PFL,PST
Abelardo Lupion
Francisco Coelho

Jaime Fernandes

Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Salomão Cruz· vaga do PPB
1 vaga

PMDB
Confúcio Moura
Moacir Michelello
Roland Lavigne
Silas Brasileiro
Zé índio
(Deputado do Bloco PSDB,PTB ocupa a
vaga)

PT
Adão Prello
João Grandão
Padre Roque

PPB

Carlos Dunga
Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo
Germano

Sérgio Barcellos
2 vagas

6 vagas

3 vagas

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Wilson Braga
1 vaga

Gustavo Fruet
Max Rosenmann· vaga
do PSDB
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
1 vaga

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa
(Deputado do PMDB
ocupa a vaga)

Dr. Rosinha
Fernando Ferro

Gilmar Machado

1 vaga

PFL
Jaime Martins

João Ribeiro
José Carlos Fonseca Jr.

Mauro Fecury
Vilmar Rocha

Yvonilton Gonçalves. vaga do PPB
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

(Deputado do Bloco
PL,PST,PMN,PSD,PSL ocupa a vaga)

PMDB
Albérico Filho

(Deputado do PSDB ocupa a vaga)

4 vagas

PSDB
Chico da Princesa· vaga do PTB

João Colaço • vaga do PMDB
Maria Abadia

Paulo Mourão
(Deputado do PTN ocupa a vaga)

3 vagas

PT
Angela Guadagnin

Jair Meneguelli
Pedro Eugênio· vaga do Bloco

PSB,PCdo B
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

1 vaga
PPB

PHS
(Deputado do PPB ocupa a vaga) 1 vaga

Eujácio Simões Bispo Rodrigues
Welinton Fagundes • vaga do Bloco
PSDB,PTB

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR O PROJETO

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo li, s/169-B
Telefones: 318-7060

Dr. Hélio

Pastor Amarildo
(Deputado do Bloco

PL,PST,PMN,PSD,PSL ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
PTB

AntOnio Jorge - vaga do PFL
Márcio Matos· vaga do PT

Walfrido Mares Guia
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)

PDT

Enivaldo Ribeiro

Nilton Baiano

1 vaga

Alceu Collares

Max Mauro
1 vaga

Bloco PSB,PC do B
Djalma Paes (Deputado do PT ocupa a vaga)

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Marcos de Jesus Raimundo Santos· vaga do PFL

Remi Trinta
Robério Araújo - vaga do PPB

PTN
José de Abreu· vaga do PSDB

Márcio Biliar
1 vaga

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga

2 vagas

Dilceu Sperafico
Hugo Biehl • vaga do PHS
Vadão Gomes
(Deputado do Bloco PFL,PST ocupa a
vaga)

Bloco PSB,PC do B

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Bloco PDT,PPS

Agnelo Queiroz
Ezidio Pinheiro

Bloco PL,PSL



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ELABORAR
ANTEPROJETO COM VISTAS À REFORMA DO REGIMENTO

INTERNO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS.
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Relator: Heráclito Fortes (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PFL,PST

PFL
Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Paes Landim
1 vaga

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Jorge Wilson - vaga do PMDB
Josué Bengtson
Marisa Serrano

Pedro Canedo

Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

Aracely de Paula
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Mendes
Paulo Octávio
Rubem Medina
VilmarRocha

PMDB

Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)
1 vaga

Aldir Cabral
José Rocha

Neuton Lima
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
3 vagas

Secretário(a): Leila Machado
Local: Servo de Comissões Espec., Anexo 11, Sala 129-B
Telefones: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO ESTUDO DAS
REFORMAS pOLíTICAS

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)
Titulares Suplentes

De Velasco

José Roberto Batochio
Bloco PSB,PC do B

Pedro Valadares
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Genorno
VirgrJio Guimarães

Gastão Vieira
Larre Rosado

Osmar Serraglio
Paulo Lima

4 vagas

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

Dino Fernandes - vaga do
Bloco PSDB,PTB

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

Dr. Hélio
Regis Cavalcante - vaga do

PHS
Rubens Bueno

PHS
(Deputado do Bloco PDT,PPS

ocupa a vaga)

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

PPB

PT

Gerson Peres

Romel Anizio
Wagner Salustiano
1 vaga

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda

Haroldo Lima
José Antonio Almeida

Coriolano Sales
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)
1 vaga

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

João Sampaio

Márcio Bittar

Roberto Argenta

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7063
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÃMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCíCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N o 29, DE 1993

Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
1° Vice-Presidente:

Djalma Paes

Lincoln Porteia

Fernando Coruja

3 vagas

Gilmar Machado
José Genorno
Paulo Delgado

Virgflio Guimarães

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Walfrido Mares Guia
1 vaga

André Benassi
Anivaldo Vale

Fernando Gonçalves
Julio Semeghini

Rafael Guerra

Adolfo Marinho
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

PDT

PPB

PT

PSDB

PMDB
Albérico Filho
Freire Júnior
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur VirgrJio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Márcio Fortes
Zulaiê Cobra
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Professor Luizinho
1 vaga

Bloco PSDB,PTB
Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Eduardo Seabra
João Almeida
João Colaço - vaga do PMDB

Herculano Anghinetti
José Linhares
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá • vaga do PPB
Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves



ocupa a vaga)

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo li, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefones: 318.8782
FAX: 318.2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 2905, DE 1997,
QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE

ALIMENTOS GENETICAMENTE MODIFICADOS".
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)
Tiyulares Suplentes

Bloco PSB,PC do B

Bloco PFL,PST
2 vagas

Airton Roveda
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Nelson Trad

4 vagas

Fernando Ferro

Iara Bernardi
Luci Choinacki

Marcos Rolim • vaga do PV
1 vaga

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

2 vagas

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Pedro Pedrossian • vaga do
Bloco PFL,PST

Roberto Balestra

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)
1 vaga

Paulo José Gouvêa
Welinton Fagundes· vaga do

Bloco PSDB,PTB

Alceu Collares
Márcio Bitlar

Vanessa Grazziolin
1 vaga

PV

(Deputado do PT ocupa a vaga)

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Bloco PFL,PST

Bloco PSDB,PTB

Bloco PSB,PC do B

Eduardo Barbosa
João Almeida
Uno Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Ronaldo Vasconcellos

Emerson Kapaz
Pompeo de Mattos

Aldo Arantes
Sérgio Novais

PT

PMDB

PPB

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Fernando Gabeira • vaga do
PV
João Grandão
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
19or Avelino
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro
1 vaga

Fetter Junior
Hugo Biehl
(Deputado do Bloco
PFL,PST ocupa a vaga)

2 vagas

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11 , Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7555
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 3198, DE 2000,

QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, EM
DEFESA DOS QUE SOFREM PRECONCEITO OU

DISCRIMINAÇÃO EM FUNÇÃO DE SUA ETNIA, RAÇA E/OU
COR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)
Titulares Suplentes

Abelardo Lupion
Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
José Rocha

Luciano Pizzatto

Salomão Cruz· vaga do PPB
1 vaga

1 vaga

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes
Neuton Lima

1 vaga

Inácio Arruda
José Antonio Almeida

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Salatiel Carvalho
1 vaga

Henrique Fontana
João Magno

Nilmário Miranda
Pedro Eugênio· vaga do

Bloco PDT,PPS

Dino Fernandes· vaga do
Bloco PSDB,PTB
Dr. Benedito Dias

Fetter Junior
João Pizzolatti

Olimpio Pires
(Deputado do PT ocupa a

vaga)

José Carlos Elias
José Carlos Martinez

OdUio Balbinotti
Paulo Mourão
Pedro Canedo

(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

PPB

Bloco PL,PSL
Juquinha • vaga do Bloco

PSDB,PTB
Philemon Rodrigues

Bloco PSDB,PTB
Carlos Batata
Carlos Dun\;lll
Luiz Ribeiro
Nelson MarqueZ<l1li
Saulo Pedrosa

Xico Graziano

Ronaldo Vasconcellos

Eliseu Moura

Eni Voltolini
Simão 8essim

Alexandre Cardoso
Djalma Paes· vaga do PHS
Sérgio Novais

Ivan Paixão

João Sampaio

Ricardo Ferraço • vaga do Bloco
PSDB,PTB

Bloco PDT,PPS

PHS
(Deputado do Bloco PSB,PC do
B ocupa a vaga)

PT

PMDB

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Marcos Cintra
Pedro Fernandes
Rodrigo Maia· vaga do Bloco
PSDB,PTB



PDT

PPB
Almerinda de Carvalho· vaga
doPFL
Celso Russomanno
José Linhares
(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)

(Deputado do PT ocupa a vaga)
Bloco PFL,PST

Celcita Pinheiro
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella
2 vagas

PMDB
Damião Feliciano
Freire Júnior
Gessivaldo Isaias
Osmar Terra
2 vagas

PT
Fernando Gabeira • vaga do PV
Flávio Arns • vaga do Bloco PSDB,PTB
Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

PPB
Almerinda de Carvalho
José Unhares
Pastor Amarildo

Bloco PSB,PC do B

Átila Lins
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

Nair Xavier Lobo
5 vagas

Ben-hur Ferreira
Carlos Santana

Paulo Paim

3 vagas

Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan

Nice Lobão

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

2 vagas

Marcos Afonso
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

1 vaga

Celcita Pinheiro
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
(Deputado do Bloco PSDB,PTB

ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PL,PSL

ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco

PMDB,PST,PTN ocupa a vaga)
1 vaga

PT
Angela Guadagnin

Carlito Merss
Flávio Arns • vaga do Bloco

PSDB,PTB
Geraldo Magela

Padre Roque

3 vagas

Evandro Milhomen
Tânia Soares

Bloco PDT,PPS
Alceu Collares
Ivan Paixão

Bloco PL,PSL
Lincoln Portela

PV
(Deputado do PT ocupa a vaga)

Agnelo Queiroz Fernando Coruja Dr. Hélio
1 vaga Bloco PSB,PC do B

Djalma Paes 1 vaga
Dr. Hélio Bloco PL,PSL

Regis Cavalcante Lincoln Portela Medeiros· vaga do PFL
Robério Araújo

Marcos de Jesus PPS
1 vaga 1 vaga

1 vaga PHS
Roberto Argenta 1 vaga

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-8783
FAX: 318-2140/2995

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI 3561, DE 1997,

QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DO IDOSO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

Roland Lavigne • vaga do PFL
5 vagas

Eduardo Seabra
Expedito Júnior· vaga do PFL

Feu Rosa
Saulo Pedrosa

(Deputado do PT ocupa a vaga)
3 vagas

José Chaves
José Priante
Marçal Filho

Roland Lavigne
2 vagas

Aroldo Cedraz
Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo OCtávio

Vic Pires Franco

Alexandre Santos
Antonio Feijao
Léo Alcântara

Luiz Carlos I-Iauly
Márcio Fortes

1 vaga

PFL

PSDB

PMDB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Feu Rosa
Luiz Piauhylino

Albérico Filho
Eunlcio Oliveira
João Henrique (Licenciado)
Leur Lomanto
Olavo Calheiros

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

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7056
FAX: 318-2140

PROJETO DE LEI QUE "DISPÕE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO

CIVIL· ANAC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Alberto Goldman (PSOB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)
Titulares Suplentes

Carlos Mosconi

Darcfsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themfstocles Sampaio

Bloco PSDB,PTB
Arnaldo Faria de Sá • vaga do
PPB
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Bloco PMDB,PST,PTN



Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida

Secretário(a): Tarcfsio
Local: CEDI
Telefones: 318.6814 - 318.6816

2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares

Inaldo Leitão

1 vaga

Bloco PSDB,PTB

Bloco PMDB,PST,PTN

Suplentes

Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-7061

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR O DESTINO DADO AOS RECURSOS

ANGARIADOS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUiÇÃO
SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA· CPMF".

Presidente: Átila Lira (PSDB)
1° Vice-Presidente: Antônio do Valle (PMDB)
2° Vice-Presidente: Angela Guadagnin (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Enio Bacci Pompeo de Maltos
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos
Bloco PSB,PC do B

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR TODOS OS
PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA CASA,

ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO ANEXO ÚNICO DO
ATO DE CRIAÇÃO, RELATIVOS À REGULAMENTAÇÀO 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 Suplentes

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo 11 sala 151-B
Telefones: 318-7064
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR A APROPRIAÇÃO INDÉBITA RELATIVA ÀS

CONTRIBUiÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS
TRABAL~ADORES00_SETOR PRIVADO, AS ELIMINAÇÕES,
EXCLUSOES, QUITAÇOES E PARCELAMENTOS DE DÉBITO,

BEM COMO EMISSÕES DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE
DÉBITO REALIZADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL - INSS NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS".
Presidente: Eduardo Paes (PFL)
1° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3° Vice-Presidente: Armando Abflio (PSDB)
Relator: Dardsio Perondi (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSB,PC do B
Dr. Evilásio

2 vagas

1 vaga

2 vagas

Max Mauro

Pedro Novais
2 vagas

Cornélio Ribeiro

Roberto Argenta

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira

Marcondes Gadelha

José Múcio Monteiro
Luiz Carlos Hauly

Maria Abadia

Carlos Alberto Rosado
lédio Rosa

1 vaga

PFL

PSDB

Antônio do Valle
Edinho Bez
José Lourenço

PMDB

PT

PSDB

Sérgio Miranda

PPB
Augusto Nardes - vaga do PHS
José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira

Átila Lira
Sampaio D6ria
Veda Crusius

Bloco PL,PSL
Pompeo de Mattos

Bloco PDT,PPS

PTB
Márcio Matos

Angela Guadagnin
Henrique Fontana

PHS
(Deputado do PPB ocupa a vaga)

Paulo Magalhães
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Eujácio Simões

Eduardo Paes
Neuton Lirna
1 vaga

Corauci Sobrinho
Darci Coelho

João Carlos Bacelar
Luciano Pizzatto

Paes Landim
Robson Tuma

1 vaga

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

Adolfo Marinho
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Sampaio D6ria
Xico Graziano

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Freire Júnior
Milton Monti

1 vaga

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

Coriolano Sales
Edinho Bez
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
1 vaga

PSDB
Antonio Cambraia (Licenciado)
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

PT

PFL
Eduardo Paes· vaga do PTB
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Marcondes Gadelha
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Rodrigo Maia· vaga do PTB
Rubem Medina
1 vaga

PPB

PMDB

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
1 vaga

PTB
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PDT

Djalma Paes

Secretário(a): Silvio Sousa da Silva

Sérgio Miranda Armando Abllio
Carlos Mosconi
Vicente Caropreso

Lúcia Vânia
Paulo Kobayashi

Sebastião Madeira



PMDB
Darcfsio Perondi
Hélio Costa
Wagner Rossi

PT
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha

PPB
Augusto Nardes • vaga do
PHS
Celso Russomanno
Jofran Frejat

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Bloco PDT,PPS
Alceu Collares

Rita Camata
2 vagas

Paulo Paim
Tarcisio Zimmermann

Jair Bolsonaro

Luisinho

Renildo Leal

Ivan Paixão

Secretário(a): Elizabeth Barbosa
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefones: 318-8362
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
'INVESTIGAR CASOS DE TORTURA E MAUS·TRATOS

PRATICADOS POR AGENTES PÚBLICOS".
Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
1° Vice-Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
2° Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Helenildo Ribeiro (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Secretário(a): Carla Tavares
Local: Anexo 11 - Sala 151 - B
Telefones: (xxx61)318-7067
FAX: (xxx61)318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRtTO DESTINADA A
"INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES,

DESVIOS DE RECURSOS E FINALIDADES, NA APLICAÇÃO
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO

ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO
MAGISTÉRIO - FUNDEF".

Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
3° Vice-Presidente: João Matos (PMDB)
Relator: Vicente Caropreso (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSB,PC do B

Bloco PL,PSL

PFL
1 vaga

1 vaga

2 vagas

Aldir Cabral
Chico Sardelli

José Melo

Feu Rosa
Lino Rossi

Vicente Arruda

Dr. Antonio Cruz
2 vagas

Darci Coelho
Francisco Garcia
Sérgio Barcellos

Nelson Pellegrino
1 vaga

Luiz Antonio Fleury

João Hernnann Neto

Ronaldo Vasconcellos

Antonio Carlos Mendes
Thame

Antonio Feijão
Paulo Mourão

PFL

PSDB

PMDB

Costa Ferreira
Laura Carneiro
Reginaldo Germano

PPB

PSDB

PT

Átila Lins
Francisco Rodrigues
Sarney Filho

Elcione Barbalho
Gustavo Fruet
Tadeu Filippelli

Luiz Ribeiro

Nilson Pinto
Ricarte de Freitas

PTB

PMDB

Bloco PDT,PPS

Candinho Mattos
Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra

José Roberto Batochio
Bloco PL,PSL

Bispo Wanderval - vaga do PTN
Magno Malta

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Alrneida

PTN
(Deputado do Bloco PL,PSL ocupa a
vaga)

Luiz Eduardo Greenhalgh
Orlando Fantazzini

Almerinda de Carvalho
Almir Sá

Arnaldo Faria de Sá

Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-B
Telefones: (Oxx61) 318-8436
FAX: (Oxx61) 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR O TRÁFICO ILEGAL DE ANIMAIS E PLANTAS

SILVESTRES DA FAUNA E FLORA BRASILEIRAS".
Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB)
2° Vice-Presidente: Fernando Gabeira (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Sarney Filho (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

De Velasco

Márcio Bittar

Tânia Soares

2 vagas

Gastão Vieira
Osvaldo Biolchi

1 vaga

Cornélio Ribeiro

Deusdeth Pantoja
Salornão Cruz
Wilson Braga

Iara Bernardi
Professor Luizinho

Walfrido Mares Guia

Átila Lira
Paulo Mourão

Rairnundo Gornes de Matos

PT

PST

PTB

PPB

Sérgio Miranda
Wanderley Martins - vaga do PHS
PHS

(Deputado do Bloco PSB,PC do B
ocupa a vaga)

PSDB

PMDB

Bloco PDT,PPS

Bloco PL,PSL

Bloco PSB,PC do B
Miriam Reid

Cabo Júlio

Cesar Bandeira
Joel de Hollanda
Paes Landirn

Paulo Baltazar

Neiva Moreira

Alrnerinda de Carvalho
Alrnir Sá

Welinton Fagundes

Eduardo Seabra

João Matos
Jonival Lucas Junior
Wagner Rossi

1 vaga

Gilmar Machado
1 vaga

Léo Alcãntara
Rafael Guerra
Vicente Caropreso

(Deputado do PPB
ocupa a vaga)



ocupa a vaga)Asdrubal Bentes
Moacir Micheletlo
Nair Xavier Lobo

PT
Fernando Gabeira
1 vaga

PPB
Augusto Nardes
Luisinho

PTB

Waldemir Moka
2 vagas

Babá
João Grandão

Celso Russomanno
João Tota

Reginaldo Germano
(Deputado do PL ocupa
a vaga)

Fernando Gabeira • vaga
do PV
Gilmar Machado

PFL
Costa Ferreira

(Deputado do Bloco
PMDB,PST,PTN ocupa a vaga)

PT

João Grandão

Luiz Alberto· vaga do PV
PPB

PFL
José Carlos Coutinho

PT
Salatiel Carvalho

Suplentes
13 vagas

Pastor Amarildo

PV

(Deputado do PT ocupa a vaga)

PL

PDT

Tania Soares

José Roberto Batochio
Bloco PSB,PC do B

1 vaga

Titulares
Alexandre Santos
Ayrton Xerêz (Licenciado)
Clóvis Queiroz
Dr. Heleno
Edinho Bez
Jandira Feghali
Luiz Alberto
Luiz Sérgio
Márcio Fortes
Paulo Baltazar
Paulo Feijó
Simão Sessim
Vivaldo Barbosa

Dr. Hélio

Agnelo Queiroz

Raimundo Santos· vaga
doPFL

(Deputado do PT ocupa
a vaga)

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-8431
FAX: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
APURAÇÃO DOS ACIDENTES OCORRIDOS NA

PLATAFORMA P-34, NA BACIA DE CAMPOS·RJ E NA
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL, EM

CANDEIRAS·BA

Silas Camara

1 vaga

1 vaga

Neiva Moreira

Almeida de Jesus
Bloco PL,PSL

Bloco PSB,PC do B

Bloco PDT,PPS

Vanessa Grazziotin

Badu Picanço
Ronaldo Vasconcellos· vaga do
PHS

Josué Bengtson

Rubens Bueno

PHS
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

PSDB

PMDB
Dr. Heleno

Carlos Santana
PPB

Luisinho
Bloco PSB,PC do B

Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefones: (Oxx61) 318-8429
FAX: (Oxx61) 318-2182

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
APURAÇÃO DAS DENÚNCIAS FEITAS NO ÚLTIMO DOMINGO

(21.04.02) PELA RDE GLOBO DE TELEVISÃO, NO
PROGRAMA FANTÁSTICO, SOBRE AS PROPOSTAS DE

NEGOCIATAS COM O DINHEIRO PÚBLICO NO MUNiCípIO DE
SÃO GONÇALO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

TItulares Suplentes

Wanderley Martins

Secretário(a): .

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A "ACOMPANHAR A
REALIZAÇÃO DAS OITO AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA I

CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO RACISMO,
XENOFOBIA E INTOLERÃNCIAS CORRELATAS, A

REALIZAR-SE EM AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"
Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSOB)
2" Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)
TItulares Suplentes

João Almeida

Uno Rossi

Saulo Pedrosa

Damião Feliciano
Pinheiro Landim

Bloco PSDB,PTB
Alberto Goldman

João Colaço • vaga do Bloco
PMDB,PST,PTN

Narcio Rodrigues
1 vaga

Bloco PMDB,PST,PTN
Albérico Filho

Benito Gama - vaga do PFL
(Deputado do Bloco PSDB,PTB

Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR DA
TRANPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO E

REVITALIZAÇÃO DO SEU CURSO, BEM COMO
APRESENTAR PROPOSTAS AO OR9AMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇOES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PPB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)
Titulares Suplentes
Albérico Filho
Almeida de Jesus
Antônio Jorge
Aroldo Cedraz
Augusto Franco
Avenzoar Arruda
B.Sá
Carlos Alberto Rosado
Cesar Bandeira
Ciro Nogueira
Clementino Coelho



Cleonancio Fonseca
Cleuber Carneiro
Coriolano Sales
Damião Feliciano
Darci Coelho
Djalma Paes
Edmar Moreira
Eduardo Jorge
Félix Mendonça
Fernando Ferro
Fernando Gabeira
Gonzaga Patriota
Haroldo Lima
Henrique Eduardo Alves
Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Inácio Arruda
João Caldas
João Leão
Joel de Hollanda
Jorge Alberto
Jorge Khoury
José Linhares
José Pimentel
José Rocha
José Thomaz Nonõ
Larre Rosado
Lavoisier Maia
Luiz Dantas
Manoel Salviano
Marcelo Teixeira
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus
Maria Abadia
Maria do Carmo Lara
Mário Negromonte
Neiva Moreira
Nelson Marquezelli
Nilo Coelho
Osvaldo Coelho
Osvaldo Reis
Paes Landim
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Eugênio
Philemon Rodrigues
Pinheiro Landim
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Regis Cavalcante
Ricardo Rique
Robério Araújo
Roberto Pessoa (Licenciado)
Roberto Rocha
Ronaldo Vasconcellos
Saulo Pedrosa
Sérgio Guerra
Sérgio Novais
Silas Camara
Teima de Souza
Waldir Pires
Wilson Braga
12 vagas

Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Comssões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-7060

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.
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha

PMDB
2 vagas

PSDB
Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT
1 vaga

PPB
Ibrahim Abi-ackel

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
De Velasco

Secretário(a): Marcos Figueira
Local: Ala C sala T04, Anexo 11.
Telefones: 318-8430

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR AS PROPOSiÇÕES
EM TRAMITAÇÃO NA CÃMARA DOS DEPUTADOS QUE

DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE PARLAMENTAR E, SE FOR O
CASO, OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS.

Coordenador: Ibrahim Abi-ackel (PPB)
Titulares Suplentes

PPB
Ibrahim Abi-ackel

PFL
Jaime Martins

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

PMDB
Cezar Schirmer

PT
Fernando Gabeira - vaga do PV
Jaques Wagner

PTB
Luiz Antonio Fleury

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Bispo Rodrigues

PPS
Ricardo Ferraço

PV
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDT
Pompeo de Mattos

Secretário(a): Fatima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140
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TRANSPORTE METROPOLITANO: AUDIl:NCIA
..... PÚI3LICA

ISBN 85-7365-250-0

R$ 2,20

ELABORAÇÃO DO ESTATUTO DO TERCEIRO
SETOR: SEMINÁRIO
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ISBN 85-7365-253-5

R$ 2,20

POLlTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DOS RECURSOS HIDRlCOS

ISBN. 85-7365-248-9

R$2,20

UTILIZAÇÃO DE TERRAS NO DISTRITO
FEDERAL: AUDIl:NCIA PÚBLICA

ISBN 85-7365-249-7

R$ 2,20

IV CONFERl:NCIA DAS CIDADES: A CIDADEIMAGEMD~~AMARA DOS DEPUTADOS, A

ISBN. 85-7385-240-3

R$4,40

..
ISBN 85-7365-266-7

R$ 3,30
N:i'Wt ~ --Locais de venda: Mfdia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (61) 318-6477/7271.

Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (61) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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